
ঢাকাঁগিরিশযক্রেত- 
প্রিণ্টার শ্রীহরিহর ননী কর্তৃক 

মুদ্রিত ॥ 



উৎমর্গপত্র 

অগ্রজ-গ্রতিম-ডক্তিভাঙন, অশেষ-গুণ-ভূষণ, 

মননীয় শ্রীযুক্ত নরেক্দ্রনাথ সেন মহোদয়) 

মহাশিয়? 

যেসকল বিখ্যাতনামা ব্যক্তিরা, বিগত অদ্- 

শতীব্দীকাল, ভারতবর্ষের মঙ্জলব্রতে নিয়ত ব্রহা 

রহির!, নমাজের নায়কতা করিয়াছেন, আপনি 

ঠাঁহাদিগেরই একজন । আপনি, পাশ্চাত্য শিক্ষা 

অতিহাত্র সমুন্নত হইয়াও, প্রাচীন খধিদিষ্টোর তত 

ভাগুরে প্রগাঢ় অনুরক্)ারম্টীয়দিগের তীয় 

চিন্তার তত ত্র ত৮এব কালাভামার শোভা, 

শক্তি ও অল্পদরদ্ধি বিষয়ে যার- (শা উত্দ নাহা, 

মিত । আমি, এই বকল কারণে, মি। ন! মহান 

নামন্ধ আমার এই সামান্য পুস্তক আপিনার জখ 

'্মরণীয় পুগ্যমতর নান উত্নর্গ করিলাম । মায়ে 

প্রীপাদপদ্মে গারনা করি, আপান আরও বহুকাল, 

সুস্থশ্রীরে, পৃীধামে অবহ্থিত রহিয়া, স্বজ্গাঁতর 

উন্নতিগাধনে জীবন দার্ঘক করুন । 

একান্ত স্নেহানুগৃহীত-- 

আীকালীগ্রসন্ন ঘেষ। 





বিজ্ঞাপন । 

দম লা মহাঁশক্তি” এবং «একটি প্রশ্ন এই ছুই নামে, যথা- 

ক্রমে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সার-সিদ্ধান্ত-ব্ষয়্ক দুইটি প্রবন্ধ, বান্ধব 

নামক সাহিত্তাপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই ছুই প্রবন্ধই, 

তন্ববিবৃতির প্রয়ো্জনানুরোধে, স্থানে স্থানে পরিবন্তিত ও পরি- 

বর্ধিত, এবং তিনটি পৃথক্ পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়া, এইক্ষণ এই 

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। যদি এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ, 

এ দেশের একটি বহৃদয় ব্যক্তিও, বিশ্বীদ ও ভক্তির পষ্ট্, সামানট 

একটুকু সাহ্থাধ্য গ্রাপ্ত হন; এবং এই বিশ্বনিহিত নিত্যঙ্জীগরিত 

মহীশক্তিকে, ভারতীয় খধিদিগের পদাম্ুসরণে, মাতজ্ঞানে আতা 

ধন] করিয়া, গ্রাণে আন্গ্দ অন্তব করেন, তাহা হইলেই পরিশ্রম 

সার্থক জ্ঞান করিব। 

ইহ] দুঃখের সহিত স্বীকার করিভেছি যে, এই পুস্তকের 

সমস্ত অংশ সকল শ্রেণিস্থ পাঠকের উপাযোগি করিয়া লিখিতে 

পারি নাই; এবং ইছাঁর ভাষা, আদ্যোপান্ত নকল হলে, আমার 

শশার অনুরূপ সন্নল হয় নাই। বিষ্তু, ইহা গুধুই আমা 

কটিজনিত, ন! ব্ষিয়ের অতি বড় উচ্চতাঁও ইহা এক বিশেদ 

কারণ, ২1 বিজ্ঞলমালোচকদিগের বিচার-সাগেক্ষ। 

আমার এ বয়সে, এইগ্রকার কঠিন বিষয়ে, প্র রচন| 

র্দাংশেই কৃচ্ছমাধ্য । নিদ্দ হাতে লিখি না-নিজে প্রুফ 



দেখিতে গায়ি না। তথ]ুশি থে, গেখেস্ুনত!ভ সাহিত্যিক দিগের 

সঙ্গে সন্ধে রহিষ়া, যখাসস্ভষ বাঁ ও শ্রম কার, তাহার একমা 

কারণ ধাঙ্গালা সাহিত্যের গরতি অকরিম ও আন্তরিক অনুরাগ । 

যদি আমার অথবা গ্রুদ-নংশোধকের অনবধানতাবশতঃ কোন 

স্থানে কোন রূপ ভম-প্রমাদ ঘাটয়া থাকে, দাদ পাঠক তাহ 

মহিয়। লইবেন । 

বান্ধব-কুটার -ঢাক1-- স্থীকানীপ্রমন্নঘোষ। 
€ই অগহায়ণু, ১৩১১8 



প্রথম পরিচ্ছেদ । 

অগাঁবস্তাঁর রাত্রি। রাত্রির প্রায় একান্ধ এতীত 

হইয়াছে । আকাশ অতি ভয়ঙ্কর মেঘে আচ্ছন্ন । 

উদ্তরে_ দক্ষিণে, পুর্বে পশ্চিমে, ঘোর গভীর দুগ্নি 

রীক্ষ্য অন্ধকার । মুষল-ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে ; এবং 
রষ্টি ও বিদছ্যাৎ্-স্ফুরণের সঙ্গে দঙ্গে, যেন প্রক্কাতির 

ংহার-শক্তিতে, শো শো শবে, তুফান বহিতেছে। 

মাঝে মাঝে, কবি-কল্পিত প্রলয়-শিল্গার গ্রাণাতিঙ্ক 

গর্জনের মত, কেমন একটা বিষাদ-ভয়াঁবহ, অস্ররুত- 
পূর্ব, অদ্ভুত শব্দ হইতেছে । মানুষ কি এমন সময়ে, 
এ নংনারে, কোন স্থানেও নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রা 

যাইতে পারে? 



২ মানা মহাশক্তি | 

যে নিদ্রিত ছিল, সে চমকিয়া উঠিয়া শয্যার 
উপরেই এখন বসিয়া আছে; এবং বান্তগৃহে, ক্ষণে 

ক্ষণে, তরক্গ-প্রহত জীর্ণতরণীর ডুবু ডুবু ভাবের ম্যায়, 

কিরূপ একটা অচিন্তিত বিপদের ভাব অনুভব 

করিয়া, ভয়ে একবারে জড়ীভূত হইতেছে । যাহারা, 

তখন পর্যন্তও, নিজ নিজ দেহ-প্রাণ নিদ্রার ক্রোড়ে 

নমর্পণ করিয়া, নে রাত্রির জন্ত, বিষয়জগতেের নিকট 
বিদায় লয় নাই, তাহারা একবার উঠিতেছে, এক- 
বার বপ্লিতেছে, এবং এক এক বার গৃহের রুদ্ধ ঘ্বার- 

গুলিক্কে অধিকতর দৃঢ়রুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে, আত- 
স্কের অন্বপ্রেরণায়, অকারণ প্রয়াস পাইতেছে । 

তাই, হৃদয়ে এ জিজ্ঞানা আবার উপস্থিত হইতেছে, 

_-আকম্মিক নৈশ-ঝটিকাঁর এইরূপ গ্রাম-নগ্রর-নদ- 
বন-বিলোড়ি উন্মভ উল্লম্ষনের সময়, মনুষ্য কি 

কোথাও, নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত হৃদয়ে, নিদ্রাসুখ ভোগ 

করিতে নমর্থ হয়? 

যাহার প্রাণ, জানিয়া অথবা! না জানিয়া,- 

বুঝিয়া অথবা না বুঝিয়া, আর একটা৷ বৃহত্তর প্রাণের 
মধ্যে লুকাইয়া রহে, এইরূপ স্থষ্টিবিনাশি খগুপ্রাল- 
য়ের লময়েও, সে অনায়াসে প্রশান্ত নিদ্রা! অনুভব 



গ্রথম পরিচ্ছেদ | তু 

করিয়া থাকে | প্রমাণমায়ের কোলে শিশু | 
কিবা প্রাসাদে, কিবা পর্ণ-কুটারে, মাতৃক্রোড়স্থ শিশু 

সকল স্ছলেই নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। প্রাসাদের কথা 

বেদী কহিব না । কারণ, প্রকৃত মাতৃত্,_মানবজাঁতির 

চিরপুজাম্পদ প্ররূত মাতৃভাব, প্রারাদের প্রভুত্ব- 
সংগ্রাম ও প্রমোদ-লালপসার তর তর তরঙ্গাবর্তের 

মধ্যে, সকল সময়ে, ফুটিবাঁর অবকাশ পায় না| কিন্ত 
পর্ণকুটীরে উহা! প্রায় সকল স্থানে ও সকল সময়েই 
পূর্ণ সৌন্দর্য্য ও পূর্ণ সম্পদে বিকশিত রহেধ অত- 
এব এখানে এইক্ষণ পর্ণকুটীরেরই কথা কহিব | 
মনুষ্য-মাত্রেরই ইহা জানিয়া রাখা উচিত,_এ কথা 
প্রগাঁচ ভক্তির সহিত হৃদয়ে গাথিয়! রাখা! কর্তব্য 

যে, এই পৃথিবী, জ্ঞান, ধর্ম ও প্রেমের যে সকল, 

পরম-রমণীয় প্রভাময় বন্ত লাভে, মাঝে মাঝে 

রুতার্থ হইয়াছে,_যে নকল বস্তর ছায়ামাত্র স্পর্শ 

করিয়াও, মনুষ্যের মধ্যে অনেকে, পার্থিব-জীবনেই, 

দেবত্ব লাভ করিয়াছে, দীন-হীনের পর্ণকুটীরই তন্নি- 
চয়ের উত্পত্তিস্থান। 

গ্রামের প্রান্তভাঁগে পর্ণকুটার | ছুঃখিনী বিধবা, 
দে পর্ণকুটারে, আপনার দ্বধের শিশুটিকে বুকে 



ঃ মানা মহাশক্তি। 
৭০ কান 

শা লি পি 

আবরিয়া, একখানি ছেড়ে কাথা গায়ে দিয়া, তৃণ- 

শষ্যায় শুইয়। আছে? এবং শিশু যেন কোন মতেও 

রেশ না পায়, নেই জন্য, আপনার ক্রিষ্ট তনু দ্বার! 
শিশুর সুকুমার তনুখানি ঢাঁকিয়া রাখিতেছে। শিশু, 
এক এক বার, বজের কর্ণবিকট কড়-মড় শব্দে ও 
বাঁধুর হুঙ্কার গর্জজনে, ভয়ে চমকিত হইয়া, অন্বস্ফুট 
শব্দে ডাঁকিতেছে-_মা। মা অমনিই, তাহার বুকের 
ধনকে যেন বুকের মধ্যে আরও টানিয়! লইয়া, পিঠে 
প্রাণভরখ ভালবাপার হাত-খাঁনি বুলাইয়া, অতি মধুর 

স্বরে আশ্বানিত করিয়া কহিতেছে__এই ত আমি। 

মাতৃন্সেহের এইরূপ ম্বদ্ধল-মনঃ শীতল সুকোমল অভয়- 

স্পর্শের পর, শিশু আর ভয় করিবে কেন 1--শিশুর 

আর ভয় থাকিবে কিসে? 
জ্ঞান-বদ্ধ মনুষ্যও, এই সংসারে, কতকটা এ 

শিশুরই মত নয়কি1? তাহার বয়ম ও বিদ্যাবুদ্ধি 

এবং বিজ্ঞতা অথবা অভিজ্ঞতা যেমনই কেন হউক 

না, তাঁহার প্রাণটা কখনও, এ শিশুর প্রাণের 

মত, আকম্মিকভয়ে চমকিয়া উঠে না কি? শিশু 

যেমন আলোর জন্য কীদিয়। আকুল হয়, সেও, 
আপনার বিশ্কসংকুল জীবনের বন্ধে আশার একটু 



প্রথম পরিচ্ছেদ |. ক 

আলোক-রেখ! দর্শনের জন্য, হৃদয়ে. কখনও দে 

প্রকার অধীর হয় না কি? 

শিশুর্ই মত সে জাখিয়া নিশীতে, 

শিশুরুই মত সে কীদে ভীত-চিতে, 

কাঁদিয়া আকুল আলোক পাইতে, 
কঠঠ-্বরে শুধু করুণ-করন্দন | *% 

কিন্ত, শিশু যেমন মায়ের ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়, 

শিক্ষিত মনুষ্য কি এই নিখিল জগতের কোন স্থানে ও, 

করুণা ও স্সেহের তাদৃশ আশ্রয় লাভ করিয়া, সেই 

রূপ নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইতে পারে ? সংসার যখন 

অমাবদ্যার রাত্রিরু ন্যায় অন্ধতমপাচ্ছন্্ প্রতীয়মান . 
হয়,_সাংসারিক ছুঃখ চারিদিকে বঞ্ধাবাতের ন্যায় 

প্রবাহিত হইতে থাকে ;+_পর-সুখ-দ্রোহী ঈর্ধ্যাদগ্ধ 

প্রতারকের বিষাক্ত-লোভ-জনিত বিকার, বিদ্বেষ ও 

বিশ্বান-ঘাতকতা৷ বজের ন্যায় বিকট শব্দে হৃদয়ে 

* মহাকবির মূল লেখায় তিনটি মাত্র পংক্তি। আমি 

প্রসঙ্গসন্গতি ও অর্থপ্রতীতির অনুরোধে, অনুবাদে, সামান্ত একটু 

পরিবর্তন করিয়া, একটি পংক্তি বাড়াইয়াছি। মূলে এইরূপ,_ 
চাও 10006 07206 20 876 01289 

40 906 00106 002 96 119187 
4১00 দা10) 10191068866 1০6, 0:0.৮ 

সপ্ন 
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আতঙ্ক জন্মায়) এবং কঠোর-মৃষ্তি বিপত্তি, উহার 
করাল জিহ্বা প্রনারণ করিয়া, জীবনের সমস্ত সুখ- 
শান্তিকে, রাক্ষপীর মত, একই গ্রামে উদ্নরস্থ করি- 

বার জন্য সম্মুখে আসিয়া ধ্াড়ায়, মনুষ্য কি তখন, 
এই অনন্ত-বিস্তারিত অচিন্ত্য জগতের কোন স্থানেও, 
মাতৃক্রোড়ের ন্যায় একটুকু স্থান লাভ করিয়া, প্রাণে 
আশ্বস্ত হইতে পারে 1? দুধের শিশু বেমন ভয় 

পাইয়। মা বলিয়া ডাকে, দীপুবুদ্ধি ও দূরদর্শী মনু- 
ষ্যও কিঠসেইরূপ, ভয়-ব্যাকুলতার সময়ে, কাহাকেও 
আত্বাধ অন্ধবিশ্বাসে মা বলিয়া ডাকিয়া, প্রাণে 

শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় ? 

এই প্রশ্ন শুধু আমার নহে ও তোমার নহে। 
ইহা নমগ্র মানবজাতির ছুঃখ-নিপীড়িত সমবেত-হৃদ- 
য়ের অন্তস্তল-সমুখিত অবশ্বস্তাৰি প্রশ্ন । মনুষ্য, 

জ্ঞানের উন্মেষসময় হইতে, ভর্ধ দিকে চাহিয়া, বাহু 
ভুলিয়া, আর্তনাদের আবেখ-রুদ্ধ কণ্ঠে, এ উর্ধান্থিত 

অনন্ত-শুন্যকে অনন্ত প্রকারে এই প্রশ্ন করিয়াছে; 
এবং তাহার ভয়ার্ত, ও তৃষার্ত প্রাণ, যত কাল ন! 

শাস্তি পায়_যত কাল না দৃঢ় নির্ভরের জন্য একটুকু 
নির্ভয়-্থান লাভ করে, তত কালই উহা উর্ঘ দিকে 



্ 
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চাহিয়া, এইরপ প্রশ্ন করিবে । এই প্রশ্নের কি কোন 
উত্তর নাই । মনুষ্য কি চিরকালই এই ভাবে নিরাশ- 

হৃদয়ে কীদিতে থাঁকিবে,্কাদিয়া কাঁদিয়া অবসন্ন 

হইবে; অথচ এই অনন্তজগতে কেহই কি তাহার 

মে করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত করিবে না ? 
এখনকার এই জ্ঞাঁন-বিজ্ঞান-সমুজ্ত্বলা, মুখ- 

ভাগ্য-বিলান-বিলোলা, সমুন্নত সভ্যতা যখন, 

নুূর-ন্বপু-কথার মতও মনুষ্যের চিত্তে প্রবেশ করে 
নাই; মনুষ্য যখন পৃথিবীর আধিকাংশ স্থঞ্চেই, বন্য- 
জীবের ম্যায়, ভূগর্তে কিংবা বৃক্ষকোটরে বাঁদ*ঠকরি- 
যাঁছে, -বন্যজীবের্ ম্ভাঁয়, দলে দলে ও পালে পালে, 

ঘুরিয়া ফিরিয়া, শুধুই আহারের অন্বেষণে ব্যাপৃত 

রহিয়াছে,_এবং পশু পক্ষীর অপক্ক মাংস খাইয়া) 
অথবা একে অন্যের বুকের রক্ত চুষিয়া, কেমন 
এক প্রকাঁর অমানুষ-উল্লাসে, অসুরের মত অউহান্যে 

হাঁসিয়াছে, ভক্তিতত্বের জন্মস্থান-রূপিণী, বেদ- 

বেদান্ত-প্রসবিনী পুণ্যময়ী ভারতভূমি, সেই সময়েও, 

মনুষ্যজীতিকে, মনীষিভক্তদ্িগের মধুর-গস্তীর 455 
কণ্ঠে উপদেশ করিয়াছেন, 

“মনুষ্য ভয় করিও না| যিনি এই চরাঁচর জগৎ 
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লইয়া! জগন্ময়ী,_জগতে আনন্দ বিলাইবার জন্য চির- 
কাল “চিদানন্দ-রূপিণী, দেই “সর্ব-মঙ্গল-মঙ্গলয1,- 
“নর্কার্থপাধিকা”---শরণাগত-দীনার্ত-পরিত্রাঁণ-পরা- 
য়ণা»”-_-'সর্ব-ভুত-স্থিতা,-_-র্ধন্বরূপ1”_-দারাৎ- 
সারা” জগন্মাতা অভয়াই তোমার মা । তুমি মাতৃ- 
হীনের ন্যায় রথা বিলাপ করিয়া বিষাদে ডুবিও না । 

তুমি বিশ্বাসে অটল ও ভক্তিতে আনন্দনিক্ত হও, 

এবং মায়ের শ্ীপাদপঘ্মে অথব। স্নেহময়-ক্রোড়ে 

আশ্রয় ক্ুইয়! নির্ভয্ধে নিদ্রা যাও ।” 
মহাযোগ-মগ্ন, ভক্তি-বৈভব-সম্পন্ন তাত্বিকদিগের 

উল্লিখিত মহাবাক্য অবশ্যই বিশ্বাস-প্রাবণ মন্ুুষ্যের 
প্রাণে কতকটা শান্তি দান করিতে পারে। কিন্ত 
প্রত্যক্ষবাঁদী বিজ্ঞান উহ মানিয়া৷ লইবে কেন ? যাহা 
চ্ষু কর্ণ ও চশ্-প্রভৃতি বহিরিক্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগ্রাহা, 

বিজ্ঞানের নিকট শুধু তাহাই বত্য, এবং অন্য সমস্তই 
অলীক, অমূলক, অন্তঃসার-শন্ত ও অসত্য । তুমি 
তোমার তৃষাঁকুল তাপিত প্রাণে শান্তি পাও আর 
না পাঁও,_তুমি ধুলায় লুটাইয়। ক্রন্দন কর, অথবা! 
হৃদয়ের আবেগে উর্ধমুখ হইয়া আর্তনাদ করিতে 

থাক, বিজ্ঞান তোমার মনগড়। পুতুলকে মাতা।'বলিয়া 
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পূজ]| করিতে যাইবে কি জন্য ? তুমি কল্পনার মধু- 
মাখা প্রতারণায় মুগ্ধ হইয়া এ দিগন্তব্যাপি বিশাল 
শূহ্তকে মনে মনে মা বলিয়া চিন্তা করিতে পাঁর,_মা 

বলিয়া আপনি আপনার মনে শত-লক্ষ-বার সম্ভাষণ 

করিতে পাঁর। কিন্ত কঠোর-দত্য-প্রিয় কর্মমনিষ্ঠ 

বিজ্ঞান এ অনীম শুন্ধকে অপার-কারুণ্যপূর্ণ প্রকৃত 

পদার্থ বলিয়া মাঁনিয়া লইবে কেন ? 
ইহা! পৃথিবীর বড়ই দৌভাগ্যের বিষয় যে, মনুষ্য- 

জাতির অনেকে, যে বিজ্ঞানকে, এত দিন গ্াপদেব- 
তার কর-ধৃত রুত্রিম-দীপিকা (111-0-00৩ ৬9) ০: 

18211558৩55) জ্ঞানে, ভয়ে ভয়ে এড়াইয়া চলিত, 
এবং যে বিজ্ঞানের নাম শুনিলেই ভীত-ত্রস্তবৎ শিহ- 

রিয়া উঠিত, আজি সেই বিজ্ঞানই, আকৃতি ও প্রর- 

তিতে নর্ধতোভাবে পরিবস্তিত হইয়া, ভক্কি-ধর্মের 
সর্বশ্রেঠ উপদেশক । এবং ধাহারা, প্রকৃত সাধকের 

হ্যায়, সুদীর্ঘকাঁল সত্যের অন্বেষণ করিয়া, মনুষ্য- 

জাতিকে ধীরে ধীরে, দৌপানের পর নৌপানের 
উপরে, প্রকৃত উন্নতির দিকে, টানিয়া ভুলিতেছেন, 
তাহারা নকলেই আজি জগন্ময়ী মহাশক্কির মন্ত্র" 
দীক্ষিত উপানক । 
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বিজ্ঞান-গুরু হর্জাট ম্পেন্সার অদ্যাপি জীবিত 

রহিয়াছেন। প্রত্যক্ষবাঁদী অগাষ্ট কোম্টি ধাহাকে 
নুক্মদ্শী সহযোগী বলিয়া দম্মান করিয়াছেন, 
মনম্বিজন-বরেণ্য যন্ উ,য়াট মিল প্রভৃতি পণ্ডিতের! 
বাহাকে অতি বড় প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত 
আচার্য্যের আসন দিয়াছেন, সেই অদ্বিতীয়নাম। 

স্পেন্নর অদ্যাপি জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে একটা 
জ্যোতির্্য় পর্ঝতের ন্যায় শোভা পাঁইতেছেন | *% 

স্পেন্পার) তাহার এই চরম-বাদ্ধক্যে, যেন আপনার 

* মহামতি স্পেন্দার, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রথম-রচনাসময়ে জী- 
বিত ছিলেন। তিনি, বিগত ৮ই ডিসেম্বর, পৃথিবীর বিজ্ঞান-জগৎ 

অন্ধকার করিয়।, স্বর্গধামে চলিয়া গিগ্লাছেন। জানিতে পাই- 
লাম, স্পেন্পারের স্বৃতির সম্মানার্থ, ইংলগাধিবিষ্ট এক জন হিন্দু 

এক হাঁজ।র পাউও অর্থাৎ পনর হাজার টাকা দান করিয়াছেন। 

এ দান হিনদুহৃদয়েরই উপযুক্ত বটে। কেন না, স্পেন্সার, 

বেদান্তশান্ত্রের মূলতত্ব বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্য। করিয়া, হিন্দু 
জাতির গৌরব বাঁড়াইয়াছেন; এবং চিরজীবন, হিন্দু খষির 
মত, নিফাম-নির্শল প্রশাস্তচিত্তে তত্ববিদ্যার অনুশীলন করিয়, 

জীবনের চরম-যজ্ঞপময়েও, হিন্দুদিগেরই পুরাতন প্রথা অগ্কদারে 
অগ্সিসংকৃত হইয়াছেন। তাহার স্মরণীয় নাম প্রত্যেক শিক্ষিত 
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সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্যেই, সমগ্র মানব-জাতিকে সম্ভা- 

যণ করিয়া, উপদেশ করিয়াছেন যে,যিনি এই 

জগতের আদিকারণ-রূপা, তিনি অনস্তা, অনাদ্যা 

ও সর্বব্যাপিনী শক্তি ;+_তাহা হইতেই এই সমস্ত 

বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে,_বিশ্ব তাহাতেই অবস্থিত 
রহিয়াছে; এবং আমরা সকলে, সকল সময়ই, 
সাক্ষাৎনশ্বন্ধে, তাহার মম্ুখে আছি ।” 

ও শিক্ষার্থী হিন্দুর গৃহদ্বারে শোভনাক্ষরে লিখিত রহুক। আমরা 
ধাহাদিগের গ্রন্থপত্র পড়িয়া সামান্য কিছু শিক্ষালাভ ধ্রিয়াছি, 
এবং ধাহাদিগকে সর্বদা, 'গভীর ভক্তির সহিত, গুরুজ্ঞামে স্মরণ 

করিয়া থাকি, স্পেন্সারু তন্মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি। ্পেন্সারের 

জীবনচরিত লিখিব, এবং তাহার লেখ! পড়িয়া! যাহ শিখিয়াছি, 

তাহ! বাঙ্গাল। ভাষায় প্রকাশ করিতে যত্ব করিব, এ বয়সে এখন 

আর এমন আশ! নাই। অতএব, এই স্থলে, এই সুযোগেই, 
তাহাকে পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিলাম। 

% 00 1) 10765007090? 00 [10010169 9100 0060109] 

[0000/, [01 অ10101) ৪1] 90103 01০০৪০০১,-শক্কতি শব্দের 

বিশেষণে, অনন্ত স্থলে অনস্তা ও অনাদি স্থলে অনাদ্যা প্রভৃতি 

্ত্ীত্ববোধক আপ্ ও ঈপ্-প্রত্যক়-নিষ্পন্ন পুরাতন শবাদির 

প্রয়োগ জাতীয় সংস্কার ও জগদাদৃত সংস্কতভাষার পুর্ববতন 
গৌরব-রক্ষার্থ। | | 
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পাঠকের এখানে মনে রাখিতে হইবে যে স্েন্- 

নরের এই সাক্ষ্য আবেগ-বিহ্বলা ভাব-ভক্তির অন্ধ 

বিশ্বান অথবা ঈষদুন্লিদ্রিত কল্পনার আকস্মিক উচ্ছাঁন 
নহে । কারণ, তিনি স্থানান্তরে, বিজ্ঞানের নাম 

লইয়।,__বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষার সমস্ত প্রণালী স্তরে 
স্তরে প্রদর্শন করিয়া, বিজ্ঞান-মূলক তত্ববিদযার বিশদ 
ভাষায়, মুক্ত-কণ্ঠে কহিতেছেন যে,__“মনুষ্যের বুদ্ধি 
কোন প্রকারেই একটি বিশ্বব্যাপি সত্যকে অতিক্রম 
করিতে পারে না| বুদ্ধি যখন, ক্রম-্ফুত্ির নিয়ম- 
অনুসধরে, সকল দিকে সমান রূপে অন্প্রনারিত হয়, 

তখন উহা! স্পষ্ট বুঝিতে পায়, ক্রমেই অধিকতর 
স্গষ্ট অনুভব করে যে, এ জগতে সুক্ষ ও স্থুল, দ্রব ও 

ঘন, এবং সুন্দর ও কুৎসিত, যত কিছু দৃশ্য আছে, 
নমস্ত দৃশ্যেরই অন্তমূ্লে এক অজ্বেয় ও অচিন্ত্য 

শক্তি নিত্য-প্রতিষ্টিত। সে শক্তি, এক দিকে সহজ 

জ্ঞান (2691000) এবং আর এক দিকে কল্পনার 

অনধিগ্রম্য হইলেও, তদীয় অস্তিত্ব, অভ্রান্ত অথবা 

সংশয়াতীত বিদ্ধান্ত। মানবজাতির বুদ্ধি, উহার 

প্রথমবিকাশের মময় হইতেই, এই অভ্রান্ত সত্যের 
দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। এবং বিজ্ঞানও, জ্ঞান- 
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গম্য তত্বের প্রান্তরেখায় পুচিয়া, এই সত্য অথব। 

এই সিদ্ধান্তেরই সন্নিহিত হইতে বাধ্য হইতেছে 
তর্কশান্ত্রের বিচারপ্রণাঁলী ষত কেন কঠোর হউক না, 
উহ! এই দিদ্ধান্তে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত রহিবে ; এবং 

মনুষ্যের হৃদয়-নিহিত ধর্প্রবৃত্তিও, আপনার সর্ক- 

প্রকার ক্রিয়া কিংবা অনুশীলনের জন্য, ই 
অনীম ক্ষেত্র লাভ করিবে । 

* আমি ম্পেন্সরের লেখার আক্ষরিক অনুবাদ করিতে 

স/হস পাই নাই) ভাঁবার্থ মাত্র সংকলন করিতে যত্ব গ্লুরিয়াছি। 
ধাহারা মূল লেখা পড়িতে ইচ্ছা! করেন, নিম্নোদ্ধত পংক্িনিচয় 
তাহাদিগের প্রীতিকর হইবে। 
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এখানে একটি বৃহৎ কথা হইতেছে । স্পেন্সার, 
জগদাদিভূতা৷ অনস্তাকে নাধারণতঃ বুদ্ধিলভ্য-_অর্থাৎ 

সাধ্যজ্ঞান ও শিক্ষিত-বুদ্ধির অধিগরম্য-_বলিয়! ন্বীকাঁর 
করিয়াও, সহজজ্ঞানের অনধিগম্যরূপে ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন । ইহার তাৎপর্য কি 1 এইরূপ স্বীকৃতি; 

ও অস্বীরূতির সুক্ক পার্থক্য কোথায় যাইয়া পর্য্য- 

বসিত হইতেছে 1 যখন দ্েখিতেছি বে, অংসাঁরের 

শতনহজ কোটি অনক্ষর মূর্খ, শিক্ষার পথে কিঞ্চি- 
ন্নাত্রও অগ্রসর ন! হইয়া, এবং মানবজীবনের কোন 

বিষয়েই কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ না করিয়া, আপনা 
হইতেই কেমন এক অনির্কচনীয় অনন্তশক্তির অস্তিত্বে 

বিশ্বান করে, তখন কি ইহা মনে, করিয়াই পরিতৃপ্ত 

রহিব যে, এইরূপ অন্ধ বিশ্বান প্রকৃতির প্রতারণ? ভিন্্র 

91595 019 191101005 500600006 06 19536 70351)19 
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ঢ10010195) স্পেন্মারের এই দিদ্ধান্ত খষিবাক্যে অতি অল্পা- 

করে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা,__- 
“নাহং মন্যে সুবেদেতি নে! ন বেদেতি বেদ চ, 

যোঁনস্তবেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ1% 
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আর কিছুই নহে? বখন দেখিতেছি যে, দুধের শিশু, 
দন্তোছেদের পর হইতেই, সময়ে সময়ে, কিরূপ 
এক বিচিত্র ভাবে আবিষ্ট হইয়া, উর্ধদিকে দৃষ্টিপার্ত 
করে $ এবং রোগ শোক অথবা দুঃখকষ্টের সময়ে, 

আপনার হদয়ানুভূত উদ্ধতন শক্তি কিংবা অলঙক্ষিত 
ব্যক্তির উল্লেখ করিয়া! হৃদয়ে একটু শাস্তি পায়। 
তখন কি ইহা মনে করিয়াই প্রবোধ পাঁইৰ যে, 

শিশুর এরূপ স্ফুটনোম্বুখ বিশ্বাস, অথব| শিগুহৃদয়ে 
সহজ জ্ঞানের এরূপ হ্বাভাবিক স্ফুরণও, শুধুই প্রক্ক- 
তির প্রতারণা ? কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া 
বুয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক । 

ইহা সকলেই জাঁটনন যে, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে 
ধাহার। বিখ্যাত-নাম] পণ্ডিত, তাহাদিগের অধিকাং- 

শই [75169 অর্থাৎ সহজজ্ঞানের বিরোধী | কেহ 

বিরোধী “সহজজ্ঞান' শবেের অর্থ ও অধিকার সম্পর্কেঃ 

কেহ বিরোধী একবারে উহার অস্তিত্ব ষষ্পর্কে | ধর্ম 

তত্বের আচার্ধ্যদিগের মধ্যে অনেকেই, সহজজ্ঞানের 

* ছুই তিন বৎসরের দু্ধপোষ্য শিশুকে দুধের শিশু বল! 

হাইতে পারে। তাদৃশ শিশুর বুদ্ধিতে ঈশ্বর জ্ঞানের পরিচয় অ- 
নেক স্থলেই পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে। র 
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নাম লইয়া, স্বকপোলকল্পিত সহ কথাকে, সংদার- 
ক্ষেত্রে সিদ্ধ সত্যরূপে চালাইয়। দ্রিতে চাহেন, এই 

স্ুত্রেই এই বিরোধ । তাহাদিগের মতে সহজ জ্ঞান, 

চক্ষু কর্ণের মত, আত্মার একটি পৃথক্ বৃত্তি অথবা 

গৃথক্ শক্তি; এবং কিবা ঈশ্বরতত্ব, কিবা ন্যায় ও 
অন্যায়, এবং কর্তব্য ও অকর্তব্য-প্রভৃতি-কথাসম্পর্কিত 

বিচারতত্ব, সমত্তই এ এক নহজজ্ঞানের অধিগম্য | 

যিনি, ঈশ্বরকে সগুণ ও সচ্চিদানন্দরূপে হৃদয়ে 

ধ্যান করিয়া, এ ভাবে তাহাকে উপাপনা করিতে 

ভালবাসেন, তিনিও সহজজ্ঞানের দোহাই দেন) এবং 
যিনি তাহাকে নিগুণ-নিরাকার-ভাষে বর্ণনা করিতে 
অনুরাগী, তিনিও এ সহজজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া আপ- 

নার মতের উপর দণ্ডায়মান হন। কেহ আমিষভোজন 

এবং সঙ্গীত-নাহিত্যের অনুশীলন প্রভৃতি আনন্দ- 
জনক অনুষ্ঠান মাত্রকেই দহজজ্ঞানের নামে পাতক 
বলিয়া নির্দেশ করেন; কেহ আবার, মহজজ্ঞানেরই 

নাম লইয়া, পান্প্রদায়িক-শক্র-নির্যযাতন অথবা ম্বমত- 

বিরোধিদিগের নিপীড়ন প্রস্থৃতি নানাবিধ নিষ্ঠুর 
কাধ্যকেও নাধুজন-পুজ্য সৎকার্ধ্য বলিয়া অনুমোদন 
করিয়া খাকেন। সহজজ্ঞানের নুস্ক আলোকে, কেহ 
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ছিন্নকন্থা- -সমাচ্ছাদিত সর্ধত্যাগী যোখী। কেহ আবার, 
দেই আলোকেরই সীমার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, 

নর্বসুখ-বিলামী ভোগী ;--কেহ অবতারবাদের অন্ু- 
কুলঃ কেহ অবতারবাদের প্রতিকূল ;₹__কেহ উপাননা 

ও প্রার্থনার পক্ষপোষক, এবং কেহ বা উপাদনা ও 

প্রার্থনার প্রতিবাদ-খযাপক। 
বন্ততঃ, নহজ-জ্ঞান-বাদিদিগের মতে এ এক 'সহজ- 

জ্ঞান শব্দে না বুঝায় এমন কথ নাই,_না অধিকার 
করে এমন প্রসঙ্গ নাই । সাংসারিক জীবনের সব্ধ- 

বিধ কার্ধ্য,_সমাজনংস্কার, রাজনীতির 'উপক্কার, 
বিজ্ঞান-পরীক্ষিত প্রারৃত-তত্বের সারোদ্ধার, সমস্তই 
নহজজ্ঞানের আয়ত্ু“ও অধিকারতুক্ত । বাল্যবিবাহ 

মহাপাপ, কেন ন। সজহঙজ্ঞানে ইহা নিরূপিত রহি- 

যাছে;ঃ আর মর্মনদ্দিগের মতান্গমোদিত বহুবিবাহ 

মঙ্গলজনক, কেন না ইহাঁও তাহাদিগের সহজজ্ঞানে 

হ্বীকূত হইয়াছে । মিল ও কোম্টি গ্রভৃতি বৈজ্ঞা- 
নিকেরা, এই সকল কারণে, সহজজ্ঞানের অধিকারের 

উপর নানাপ্রকারে আঘাত করিয়াছেন $ এবং কেহ 

কেহ, উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অন্থীকার করিয়া, মন্ু- 

য্যের দর্ববিধ জ্ঞানকে শিক্ষা ও পরীক্ষানিষ্ঠ বুদ্ধি- 



১৮ মানা মহাঁশক্তি ! 

রই বিষয়ীভৃতরূপে প্রতিপাদন করিতে প্রয়ামপর 
হইয়াছেন । 

তত্বদরশী স্পেন্সার এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবর্ী 
তিনি নহজজ্ঞানের অস্তিত্ব অ্বীকার করেন নাই, 

উহার অধিকার সঙ্কোচন করিয়াছেন ; এবং সহজ- 

জ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশের পদ্ধতি সুষ্ধা নুস্ক্ষ্ 

তত্তবিচ্ছেদে ভাল করিয়া বুধাইতে যত্ববান্ হইয়া 
থাকিলেও, জগতের আদিভুতা নাতনীর 'ম্বরূপ' 

অথব। ম্বভাবকে নহজজ্ঞানের অধিগম্য বলিয়৷ ব্বীকার 
করিতে অনন্মত হইয়াছেন । কিন্তু, তীহার আপনার 
লেখায়ই প্রতিপাঁদিত হইতেছে যে, মনুষ্যের মন 

অথব। মানবীয় বিজ্ঞান, উত্তর দৃক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম, 

যেদ্রিকে কেন এধাবিত হউক না, উহা! পরিশেষে, 

যেন আর পথ ন! পাইয়া,_যেন আর এড়াইয়া যা- 
ইতেন। পারিয়া, মণোবুদ্ধির অগম্য-তত্ব-্বরূপ জগ্ৎ- 
কারণকেই দার সত্য বলিয়! স্বীকার করে। সহজ 

জ্ঞান আর কি? উলিখিত-প্রাকাঁর অপরিহার্য অনু- 

ভূতিই সহজজ্ঞানের স্বাভাবিক প্রতীতি। যে দত্যে 
বিশ্বান না করিয়া পারি না,-বিশ্বাস ন! করিয়া 

বুদ্ধিকে প্রবোধ দিতে সমর্থ হই না,_যে সত্যের 
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আশ্রয় না লইলে হৃদয়ে ও মনে কোনপ্রকারেই শান্তি, 

পাই না, তাহাই বহজজ্ঞানের নত্য | সুতরাং ম! 

জগন্ময়ী,_-জগজ্জীবনী”_জগদেক-শরণা__নর্বময়ী-_ 
'পরমা”--মহজজ্ঞান ও নাধ্যজ্ঞান প্রভৃতি সর্বপ্রকার 

জ্ঞানেরই সমান আরাধ্য! | কেন না, তাহাকে প্রাণের 
অভ্যন্তরে প্রকৃত নত্যরূপে অনুভব করা পর্য্যন্ত জান 

ও প্রাণ কখনও কোন অংশে, পরিতৃপ্ত রহিতে, 

পারে না। 

আমি সহজ জ্ঞানের প্রকৃতি এবং উহার নহিত 
জণন্ময়ী শক্তির অস্তিত্ব বিষয়ক শ্বাভাবিক-ঞতীতির 
কথাটা যে ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহ! 
গ্রাক্ৃত-বিজ্ঞানের অুন্ততম আচার্ধ্য পঙ্িতবর্ধ্য টিগু- 

লের একটি প্রসিদ্ধ পঠিত-প্রবন্ধে, এবং ফরাশি বিদ্বং- 
নমিতির সুপরিচিত নদপ্য মহামতি প্যাষ্টিয়রের 
একটি চিরস্মরণীয় বস্ত তায়, অতি আশ্চর্য্যরূপে পরি- 
ব্যক্ত হইয়াছে । টিগুল, বাসন্তী অবনীর অস্কুরিত 
তৃণ-শঙ্গ এবং তরু-লতার উদ্ধামোনুখ পুষ্সপল্পবের 
প্রসঙ্গ তুলিয়া, গদ্দীদকষ্ঠে কহিয়াছিলেন,_- 

আমি যখন, নৃতন বসন্তে, আমার চারিদিকে, 
নবৌদাত প্রাণের সর্ধব্যাপি আনন্দ-উচ্ছণস নয়ন 



২, মা-_ন! মহাশক্কি | 

ভরিয়া নিরীক্ষণ করি, তখন আমি, আমার আপনার 

অজ্ঞানতা চিন্তা করিয়া, আপনাকেই আপনি বিল্ময়- 

ভিভূত চিত্তে জিজ্ঞান1 করি যে, প্রাণ কি 1- প্রাণের 
বিকাঁশ হয় কিরূপে 1--এ সকল তত্ব আমিই যেন না 
জানিল[ম, না বুঝিলাম | এই নিখিল জগতে এমন 

জন কি কেহই নাই,--এমন কোন শক্তি, এমন কোন 

ন্বত্বাবান্--এমনই কিছু-কি কেহই নাই, বাহার জ্ঞান 
আমার এই লীমাবদ্ধ নঙ্কীর্ণ জ্ঞান হইতে রৃহতর ? 

আমি আপনাকে আপনি ইহাও জিজ্ঞাসা করি, 
যে, মাধুষেব সামান্য জ্ঞানই কি এ জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ 
জ্ঞান,__ইহার উপর কি উচ্চতর জ্ঞান নাই 1-মান্ধ- 
ষের জীবনই কি নর্ধশ্রেষ্ঠ জীবন,__ইহার উপর কি 
আর শ্রেষ্ঠতর জীবন নাই ?” ক | 

৮৯ 
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টিগুলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল প্রাণ-স্ফুরিত উদ্ভিদ- 
জগতে, প্যাষ্টিয়রের দৃষ্টি আরুষ্ট হইয়াছিল প্রাশশূহ্য 

নক্ষত্রজগতে। প্যাষ্টিয়র, নক্ষত্রজগগতের প্রতি দৃষ্টি- 

পাত করিয়া, তাহার বিজ্ঞানকঠোর ও বিশ্বাদ- 

বিমুখ শ্রোতৃবর্গকে বলিয়াছিলেন”_ 

“এ যে উর্ধে নক্ষত্রখচিত নীল-নভন্তল দেখিতেছি, 

উবার পৃষ্ঠ ভূমিতে কি আছে? উত্তর হইতেছে,__ 
আরও নক্ষত্র-আরও নক্ষত্র,আরও নক্ষত্রময় 

নভোমগুলনিচয় । ভাল, তার পর,-তার পর,-- 

তার পর ? মনুবোর মন, এই ভাঁবে-এইরূপে,_ 

কেমন এক অপরিহার্ধ্য অপরাজিত শক্তিতে শাসিত 

হইয়া, নিরন্তরই জিজ্ঞাসা করিবে,_- তার পর কি 

রহিয়াছে 1- যাহ দেখিতেছি, তাহার পৃষ্ঠ ভূমিতেও 

কিছু আছে কি?” 
“বিজ্ঞান এ স্থলে উত্তর করিবে,_ যাহ দেখিতেছ, 

তাহার পর- অনন্ত স্থান, অন্ত কাল, এবং 

16089 ০01 (09৮ 0£ ৮1101) 1 211) 50107001186 19 09269: 

11100100106, 11080 29060 2005011, 00 2৮106 [00881916 
(11967001098 1010%19186 5 0019 076269501070%110169, 0886 

11197781119 13 076 10101)956 116? ৫০৮ 01010359৮ 2709911, 
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অনন্ত প্রকার বিশালতার বিপুল বিস্তার । উত্তর হইল 

বটে। কিন্ত যে নকল শব্দের সাহায্যে উত্তর হইল, 

কেহই তাহাঁর অর্খগ্রহ করিতে সমর্থ হইল কি? 

তবে ইহার ছ্বারা এই বুঝা যাইতেছে যে, ধিনি 
এ “অনম্ত' শব্দ উচ্চারণ করেন,_ উচ্চারণ না করিয়] 
উপায় নাই, কারণ মকলেই এ অনস্তের আশ্রয় 

লইতে বাধ্য, _ সুতরাং যিনি বাধ্য হইয়া! অনন্তের নাম 

উচ্ৈঃন্বরে জ্ঞাপন করেন, তিনি তাহার এ এক উক্তির 

দ্বারাই অলৌকিকের অস্তিত্ব ঘোঁষণ| করেন ।__পৃথি- 
বীর প্রচাঁলিত ধর্ম্মনিচয়ে যত প্রকার অলৌকিকের 

কথ! আছে, এ অনন্ত শব্দের উচ্চারণের দ্বারা, তাহা 

হইতেও অধিকতর অলৌকিক অস্তিত্ব খ্যাপন 
করিয়া থাঁকেন। 

লীগ ও 
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“সেই অনন্তের ভাব দুইটি বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত। 
উহার এক লক্ষণ এই,-উহাকে মানিতে. হইবে _- 

উহাকে সত্য বলিয়া! স্বীকার করিতে হইবে, মনু" 
ষ্যকে বাধ্য হইয়াই অন্তরে উহার অস্তিত্ব অনুভব ক- 

রিতে হইবে; অথচ উহা। পূর্বেও যেমন অজয় ছিল, 

স্বীকৃত ও অনুভূত হইয়াও উহা তেমনই অজ্েয়, 
অজ্ঞাত ও মনোবুদ্ির অগম্য রহিবে । কিন্তু উহা! 
যখন এই ভাবে মনুষ্যের হৃদয় ও মনে প্রবিষ্ট হইয়া 

হৃদয় ও মনকে সর্ভতোভাঁবে যুড়িয়া বসিবে, তখন 
মনুষ্যের বুদ্ধি আর ক্রিয়া করিতে পারিবে না। 
বুদ্ধির সুত্রজাল তখন, একে শ্রকে ছিড়িয়৷ যাইবে, ঈ 
এবং মনুষ্য ভক্তিতে তখন অবনত হইয়া, সে অনন্তের 
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* “্যদা সর্কে প্রভিদ্যস্তে হদয়স্যেহ গ্রন্থঃ | 

অথ মর্ত্যো হমূতোভবত্যেতাবদানুশাসনম্ 1” 
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চিন্তনে ও মননে--অনস্তের অনুধ্যানে,_জান্গপাত 

সহকারে মাথা নোয়াইবে !” 

যিনি ম্পেন্সরের ভাষায় নিত্য-বিদ্যমানা, অনাদ্যা 

শক্তি_টিগলের ভাষায় অজ্জেয় প্রাণ অথবা প্রাঁণ- 
্কর্ঠির অচিন্তনীয় কারণ, এবং প্যাষ্টিয়রের ভাষায় 
[9 [16016--অথবা| অনস্তময়ী, তিনিই তাত্বিক- 

শিরোমণি স্পিনোজার &%& ভাষায়, আপনাতে আপনি 

অবস্থিত, অনাদ্িসিদ্ধ নিত্য বস্তু । বস্ত'8০৪- 

11৫০-_এই শব্দটি বড়ই গুঢ় ও গভীর অর্থের প্রতি- 
পাদক | ফুল, ফল, লতা, পাতা, এগুলি বস্তু অর্থাৎ 
9০)318109 রূপে প্রতীয়মান হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে 
বন্ত নহে। কারণ, এগুলি আপনাতে আপনি বা 
করে না| ফুল শুকাইয়! যায়; ফল ঝড়িয়। পড়ে । 

* ধাহারা ইউরোপীয় দর্শন ও বিজ্ঞানে সুপপ্ডিত, তীহা- 
দিগের নিকট বেনিভিক্ট ম্পিনোজা (73076119% খ:0029) 

কথনও নামতঃ অপরিচিত নহেন। সাশ্রদায়িক অন্ধদিগের 
মধ্যে অনেকে ম্পিনোজাকে নাস্তিক ও অবিশ্বাসী বলিয়া! গালি 
দিয়াছেন। অথচ, ধাহারা, অসাশ্প্রদারিক ও তবদর্শা, তাহারা 
মহামতি ম্পিনোজাঁকে 1070 00-17)/08100/90 17081 অর্থাং 

ভগবন্ভাবোন্মত্ত বলিয়! পুজা করিয়াছেন। চ109 [7911203+8 
17190 ০1 ৮০৪ 11869607601 [0৪:0০ 
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লতি! ও পাতা যথাকালে বিশীর্ণ হইয়। বিনাঁশ পাঁয়। 

কিন্তু এ ফুল, ফল ও লতা পাতা, অথবা! এই বিশ্ব- 

ংসারের সমস্ত পদার্থ দতত বীহাঁতে বাদ করি- 

তেছে”_ধীহাঁতে অবস্থিত রহিয় ভিন্ন ভিন্ন মৃদ্তিতে, 
বিভিন্ন বন্তরূপে প্রকাশিত হইতেছে, তিনিই দেই 
এক,__অদ্ধিতীয়,_-অনন্তরূপী সিদ্ধ বন্ত | তিনি শুধুই 
এক নহেন, তিনি_একমেবাদ্িতীয়ং। তাহ! ছাড়া 
আর কিছুই নাই। তিনি নংসারের সমস্ত বস্ত লইয়া 
র্ধন্বরপ । 

% [000 /10301060 901-08156006 9079869009 19 09০0নু, 

[51106 6150 1198 06 2/৮70669 200. 120008 110৩1 

110] 009৮ 30193691800 20)09878, 000. 01017 63195. 119 

[০001 01 1115 0%1966000 19 10006109] চা1) 0179 117715169) 

[)/6709]) 9611-9536006 উ01030000, 000190%0 1 15 0০" 

1000969660 009৮ 87616 080 109 0 009 901888০09 

10 013 0101%0156 ; 10 0119 ৪0195210009 021100% 190 1):০- 

80090 0] 20089 9000:0100 60 165 চাট 00001600 0: 

736100) ৪011-9815660,  1197096 (04 23 106 001 009, 

0০ 0190 081] 09 00 1621 651569009 1)981098, 17913 ৮19 

8৪ 001659] 41] -শশাতি00০হ০ 
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ফলতঃ, সর্ধন্বরূপ বলিলে যাহা বুঝায়, ভারতীয় 
খষিরাই তাহা এই পৃথিবীতে প্রথম বুঝিয়াছিলেন । 
এবং তাহারাই, জগ্রৎকাঁরণ-রূপিণী অপ্রত্যক্ষ শক্তিকে, 
সকল জাতির আগে, সর্বশ্বরূপা নামে প্রত্যক্ষ পুজা 

করিয়া, আপনাদিগের অগাধ জান-গাভতীর্ের পরিচয় 

দিয়াছিলেন | তীহাদিগের হৃদয়ের নে ভাব ও বৈভব 
এই ক্ষণ সংসারের সর্ধত্র ছড়াইয়। পড়িয়াছে ; এবং 

যাহারা কোন দিন কানেও তাহাদিগশের নাম শোনে 
নাই, তাহারাও আজি, ভক্তির অন্তঃপ্রবাহিত ফন্- 

গঙ্গায়, তাহাদিগখেরই ভাবানুবর্ভনে, অবগাহন করিয়া, 

জগতের আশ্রয়ম্বরূপ অনন্ত-শক্তিকে নর্বস্বরূপ বলিয়। 

আরাধনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে । বর্তমান কা- 
লের বিখ্যাত-কীততিস্তস্ত, দার্শনিক-কবি টলষ্টয় এক 
স্থলে বলিয়াছেন,ঈশ্বর কি? আমি যীহাকে 
আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সকল সময়েই 
নীমারহিত নর্বন্বরূপ *₹ (07170166041) বলিয়। 

* €126 15 009? 009.19 812 411) 0726 11)910186 

1১0, 0£ 0101) 1 2] 00050109501 70172 ৪ [097৮ 200 

1107৫07 গণ] 2) 00915 000010088360 27 0০৭, 80 ] 

1661 11100 10 6৮61 070.8 
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অনুভব করি, তিনিই আমার ঈশ্বর । তিনি সর্বময় 
অথবা সর্বন্বরূপ, আমি সেই সর্কম্বূপের অতি 

সামান্ত সাকার প্রতিরূতি 1৮ 

এই সর্ধন্বরূপ নিত্য বগ্তকে লুবিজ্ঞ তাত্বিক 
ডেসার কক অতীন্জ্রিয় সারাৎসার (7706 11050306009] 

1১০81) বলিয়া ধ্যান করিতে ভালবাসেন ; ভক্ত 

পুনশ্চ হ্থানাস্তরে 

0900 13 06 80111001900 211 1010) 1 [000 10101) 

1301? 10 ৪ 11021690 10201, 1 210. 11101660, 0০৫ 13 
177010160, [1010)83 01 00৫১ টয 10 1]:01860য. 

*:11007%60, . 1)79580 8090)07 06 ০1119 702] 

19০৮ ভা0০19,৮ “ুখ।ও ৮০৪৮ 01 ৩119006৮) 4০, ৫০. ৫০, 

200 0৩ 30180: ০£ 01 71609 [০ঘ-৮১ ডেেসার এখন৪ 

জীবিত আছেন; এবং তন্বপিপান্থ পণ্ডিত-সমাজের হৃদয়ের 
উপর প্রতিনিয়ত কার্ধ্য করিতেছেন । তিনি তাহার মৌনশক্তি 

নামক গ্রন্থের একস্থলে লিখিতেছেন,-“আমাদিগের বুদ্ধি নির- 

স্তর ধাহাঁর অনুরণে ব্যাপৃত, তিনি কি? তিনি এই নিখিল 
ব্রঙ্মাগুময় অনন্ত কারণের আদি কারণ, অথবা একমাত্র কারণ, 

--শাশ্বত,-_ সর্ধব্যাপি--অতীন্দ্িক্--সারাৎসার। এ সংসারে 

ধাহ। কিছু আছে,_এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইবে, তিনিই 
তাহার প্রঅবণ--11)9 009, 216107966, 211-010078011)0 09089 

10101) 10903 100 60019090012, 

পিপি সিনা 



২৮ মালা মহাখকি। 

ও ভারুক-গপ্ডিত, রন ্ জু এ্লীণ বলিয়া 
সতত আরাধনা করেন ।' এবং ইনুর প্যাটারমন 

ও হেন্রী উড. $ গতি পণ্ডিতবর্গ বিশ্বব্যাপি- 
গনঃশক্তি (109 0929 0৪59] 0100) অথবা জগ- 

য়'জীবন (106 079 ঢা015092] 1119) প্রভৃতি নাঁনা- 

বিধ নামে চিন্তা করিতে উপদেশ করেন । কিন্ত 

প্রকৃত প্রস্তাবে সকল নামেরই এক অর্থ”_ অর্থাৎ 

নর্ধাস্মিকা, সর্ধাভিভাবিকা» দারাৎদাররূপা, সর্ক- 
ব্যাপিনী মহাশক্তি | 

₹ 12101) 2100 1009) 200১০ ০01 0 ঠ0106 110) 

৮1030100100 0] 1011)095 01 1১0209১ 406 ৪0 1107- 

যা, &০, ৫০, ৫০, 

+ ডা. মা, 0818) 80010 01 *ত)9 3০0] 20৭ 

[00077 41189 1)15109 1ম 01 08:০১ (০, ৫০, 

+ 0072198 7370010 786601800) 20610] 01 59০91. 

10 ৮0৩ [10090101)9501)0 00০ 010909.+ ৫০, ৫০, 

8 17607 ০০9১ 22১০ ০0 40০98 101760 11) 

[19107 117৩ 109০৭ 800063000," ৫, ৫৫, 

০ ৮০. ০ 



ইহা বিশিষ্টরূপে বুঝিয়াছি যে, এই বিশ্ব ব্ন্মাও 
র্ষময়ী মহাশক্কির নিত্য-বিলান-ক্ষেত্র । এবং কিবা 
নায়েগ্রার নয়ন-মনঃন্তস্তন জলপ্রপাত, কিবা উত্ত্গ 
শৈলশৃঙ্গে মুহুমুহু* বজাঘাত,কিবা নব-বসস্তের ' 
সুখ-ম্ফুরণে কোকিল ও কোকিলার আনন্দকুজন, 
কিবা লতাপাদপের ঘন-দন্নিবেশ-জনিত মনোহর 
নিকুপ্ধে বিল্লীর মধুর-ধ্বনি-_-অথবা ভ্রমরের মৃদুগুঞ্ন। 
নমস্তই এক অদ্বিতীয় অনন্তব্যাপি ও নর্বভূতাধিবিষ্ 
মহাশক্তির প্রাকৃত স্তোত্র । কিন্তু দেই মহাশক্তি,__ 

দেই বর্কময়ী- বর্বব্যাপিনী, জল, অগ্নি, বায়ু অথবা! 

অশনি-বিছ্যুতের ন্যায় অচেতন, না মনুষ্যের মন ও 

বুদ্ধির ন্যায় চেতন ? 



৩০ মানা মহাশক্তি | 

এই নিখিল জগত ধাহা৷ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 
-উৎপন্ন হইয়। বাহার সামর্থ বিধত রহিয়াছে, 

বায়ু বাহার শানে শ" অবিরত বহিতেছে,-_অগ্নি জ্বলি- 
তেছে,_আলোকের প্রজ্বণস্বরূপ অসংখ্য নক্ষত্র- 

মাল বিশ্বের অনন্ত-বিস্তারে নিরস্তর আলোক দান 

করিতেছে, এবং বিশ্ব-সংবিধানের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত 

বস্ত, অথবা সমস্ত কার্য্যই, ধাহার অপার জ্ঞানের 

পরিচয় দিতেছে, তিনি স্বয়ং সচেতন, না অচেতন, 

এমন অদ্ভুত প্রশ্ন ভারতীয় খষির ভক্তিরসাভিষিক্ত 
পবিত্র প্রীণে কখনও ঠাই পায় নাই। তাহাদিগের 

ভাষায়, ভাষার প্রথম সৃষ্টি হইতে, জগজ্জীবন-শক্তির 
' আর এক নাম চিন্ময়ী অথবা চৈতন্যরূপিণী ॥ কিন্ত 
ইয়ুরোঁপীয় দার্শনিকেরা, চিন্ময়ীর চৈতন্য--অর্থাৎ 
জীবনের সজীবতা- সম্বন্ধে, প্রশ্ম উখ্বীপনের ছারা, 
মনুষ্যহৃদয়ের স্বাভাবিক বিশ্বানকে বিচলিত করিতে 

কুষ্ঠিত হন নাই। 

* ণ্যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে, 
»-যেন জাতানি জীবস্তি,--- 

ষংগ্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি ১ 
+ “তয়াদস্যাগ্রিন্তপতি ভয়াংতপতি গুর্ধর্ঃঃ, 

ভ়ানিস্্রশচ বাযুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি গঞ্চমঃ1৮ 
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ইপুরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে হা্টমানের 
নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | জর্মণীর সুপরিচিত 

দার্শনিক এড্ওয়ার্ড ভন্ হার্টমান, গ্গ সাধারণতঃ 

নাস্তিক বলিয়া পরিচিত হইলেও, প্ররুত প্রস্তাবে 
নাস্তিক নহেন । তিনি জগদ্বযাপি গ% এমী শক্তির 
অস্তিত্বে বিশ্বান করেন ;_আর নে শক্তির বুদ্ধি ও 
ইচ্ছা (10861190 01এ 1] ) আছে, এবং এই 

প্রাকৃত জগতের সমস্ত স্থলেই বুদ্ধি ও ইচ্ছার প্রত্যক্ষ 

প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে, এ কথাও বিশেষ দৃঢ়তার 

নহিত প্রতিপাঁদন করিয়া থাকেন | কিন্তু হার্টমান 

এত কথা স্বীকার করিয়া_-এবং তত্বজ্ঞানের ছুরা- 

* [01270 070 17270108000) 90617070190006 10007 

1990101) 91 00৩ 00900901009, 

£ “জগদ্যাপিনী+ স্থলে “জগব্যাপি” অবিভক্কিক নির্দেশ 
প্রতিপদ্দিকান্ত নকার-লোপে হুম্ব ইকারাস্ত। বাঙ্গীলায় এই- 
রূপ প্রয়োগ, অপরিহীর্য্য না হইলেও, স্থল বিশেষে, আবশ্যক । 
যথা,--চন্দ্রের জ্যোতস। স্বভাবতঃ শীতল,--অগ্রির জাল! ভয়ঙ্কর, 
_মেয়েটি সুন্দর,-উহার মুখের শ্রী, দৃষ্টির তুঙ্গি, সমস্তই মধুর | 
উপরিধৃত বাক্যনিচয়ে, শীতল, তয়ঙ্করঃ সুন্দর ও মধুর প্রভৃতি 
বিশেষণ শব্ধ সমুহ যেমন অবিভক্তিক ও স্ত্রপ্রত্যয়-শৃন্য, জগ- 
দ্যাপি শব্দও সেইরূপ অবিভক্তিক ও স্ত্ীপ্রত্যত্-বর্জিত। 



৩ | মান] মহাশক্তি | 
পি 

রোহ শৈলে,-স্তরের পর স্তরে, এতদূর উখিত হইয়া, 

পরিশেষে, আত্মবুদ্ধির কিরূপ এক অবোধ্য বিপাকে 
পড়িয়া, উপদেশ করেন যে, “বুদ্ধি আর. চৈতন্য 
(10691100820 (0005010597995) এক পদার্থ নহে। 

অতএব জগ্রৎকারণ-শক্তির বুদ্ধি ও ইচ্ছাবিশিষ্টতা. 
স্বীকৃত হইলেও, তিনি আপনাতে আপনি চেতন 

এমন কথা! শ্বীকাঁর করা যায় না।" 
এ সকল উদ্ভান্ত মত এখন আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের 

রাজ্যে কাহারও কাছে কোনরূপ আদর পায় না। 

পাইবার কথাও নহে । কারণ, ধাহারা আত্মচৈতন্য- 

রূপ প্রত্যক্ষ সত্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পরমাত্ব- 
চৈতন্যের তত্ব পরিগ্রহে ঘত্বপর হন, তাহারা দেখিতে 

পান যে, মনুষ্যের অন্তর্জগৎ আর বহির্জগৎ উভয়ই 

এক সুতায় গ্রথিত; এবং অন্তর্জগতের বিবিধ ভাব 
ও বহির্জগতের পরম্পর-বিরুদ্ধ বিবিধ বিচিত্র দৃশ্থ-_ 

নমস্তই দেই এক চৈতন্তময় শক্তির অচ্িন্ন চিন্তার 

শৃশ্বলে আশ্তর্যরূপে অনুস্থত | 
মনুষ্যের অন্তর্জগতে জলের তৃষ্ণা, বহির্জ্গ্ণতে 

জল। মনুষ্য তৃষ্ণায় আকুল হইয়া! চাঁতকের ন্যায় 

জল-বিন্ছুর জন্য লালায়িত হয়ঃ বহির্জগৎ্ যেন 
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মাতৃন্নেহের মন্ধুক্ষণে, তাহাকে নহত্রএ্রকার স্বাদ্ব- 
শীতল ও লুপেয় জলরাশি উপহার দিয়া, তাহার 
নে তৃষ্ণার সন্তর্পণ করে | মনুষ্যের অন্তর্জগতে রূপ- 
লালনা, বহির্জগতে রূপের লীলাতরক্গময় অপার 

সমুদ্র । যেন কোন রূপ-নিধান এন্দ্রজালিক, যবনি- 
কার অন্তরালে রহিয়া, মন্ষ্যকে পটের পর পটে, 
রূপের হৃদয়-হারি বিলাঁন-চাতুর্্য প্রদর্শন করি- 
তেছে।ঃ এবং মেঘের বর্ণ হইতে আর্ত করিয়া, 

মন্তুয্যের মোহন-মধুর1 মহিমময়ী মূর্তি পর্য্যন্ত, জগ- 
তের ক্ষুদ্র ও রৃহৎ্,_ভয়ঙ্কর ও মনোহর, সমস্ত বন্ত- 

তেই রূপের অনন্ত প্রকার আভা! মুদ্রিত করিয়া, মনু- 

ধ্যকে রূপের আকর্ষণে কোথায় যেন টানিয়া লইয়! 
যাইতেছে । ফলতঃ, মনুষ্য যদ্দি শুধুই রূপ দেখিয়। 

হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতে ইচ্ছা! করে, তাহ! হইলে 

দে একাদিক্রমে এক কোটি বখনর রূপ-সুধা পান 

করিলেও, প্রকৃতির রূপের ভাশার ক্ষয় পাইবে না| 

মনুষ্যের অন্তর্জগতে জ্ঞানের পিপাঁনা, বহির্জগতে 
জ্ঞানের শিরি-সাগর-শোভি অসীম বৈভব | বাহি- 
রের এই বিশ্ব্ষ্টি, বিচিত্রতার অনীম সম্পদে, এক 

বিশাল গ্রন্থের ন্যায় বিস্তারিত রহিয়া, মনুষ্যকে 



ভীত শনাার্পি্টাতাতাপির্ভিসিাসসিসি পিসি 

পগতত এই এক কথাই যেন, নানাবিধ ম্বরে, নাঁন। 
প্রকারে কহিতেছে, আমায় দেখ,আমায় শিখ, 

-আমাঁকে অধ্যায়ে অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে পরি- 

চ্ছেদে, শিশুর উৎ্সুক্যে ও বৃদ্ধের গাভীর, নিরু- 
টনের অধ্যবসায়ে ও হুষ্বোন্ডের *%* অতৃপ্ত ক্ষুধায়, 
নর্ধতোভাবে অধ্যয়ন করিয়া, উন্নতির হয়ত্াশৃন্য 
বর্তে ক্রমে উর্গামী হও। 

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, মনুষ্যের প্রকতিনিহিত 

চৈতন্তশক্তি যে জাতীয় পদার্থ এই বহিঃস্থবিশ্ব- 
ব্যাপিনী চৈতন্যশক্তিও, জ্ঞানের প্ররুত স্বরূপে, মেই 
জাতীয় পদার্থ । জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্ধশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার 
ম্পেন্সার, এই হেতুই, এ সম্পর্কে? স্পষ্টাক্ষরে কহিয়া- 
ছেন যে, জগন্ময়ী অনাদ্য। শক্তি, মনোবুদ্ধির অগম্যা 

হইলেও, হৃদয়, মন ও বুদ্ধি বৃত্তির প্রঅবণ-ম্বরূপা | 

* ফ্রেডারিক হেন্রী আলেগ্জেগার ব্যারণ ভন্ হুম্বোল্ড, 

(8190000 1160] 419017061 3910 5০০ 179089019% 

বিজ্ঞানশান্ত্রের বেদব্যান। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের তত্বপ্রনঙ্গে কত 

বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। তিনি জাতিতে 

অর্শণ,-াবণিন নগরে ১৭৬৯ খুষ্টাব্বে জন্মলাভ করিয়া নব্বই 

বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। 
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[নার যখন অজ্ঞান ও অনভ্যতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, 

তখনকার প্রাথমিক মনুষ্য সেই শক্তিরই অন্বেষণ 

করিয়াছে ; এবং মনুষ্য, এখনকার জ্বানবিজ্ঞানের 
আলোকে দাড়াইয়াও, তাহারই অন্বেষণ করি- 

তেছে। .মেই যুগ-যুগান্তরব্যাপি অন্বেষণের ইহাই 
মার-দিদ্ধান্ত যে, যে শক্তি বহিঃস্থ জড়-জগতের সমস্ত 

দৃশ্যে নতত প্রকাশিত, সেই শক্তিই আমাদিগের 
অন্তঃস্থ জগতে,_আমাদিগ্রের অন্তরাত্বায়-চৈতন্য- 

রূপে উচ্ছলিত । ক্৯_ইহার এই তাৎপর্য্য, যে, মনু* 
ষ্যের আত্মা নেই অচিস্তনীয় পরমাত্ারই "ক্ষুদ্রতম 
গ্রতিন্ততি। সুতরাং বেমন প্রস্ফুট কুসুমে তাহারই 
হাসি, পর্বতের কষ্টিন-দেহে তাহারই মামর্থয, মরো- 
বরের শ্বচ্ছ-শান্ত সুরম্য লিলে অথব। সমুদ্রের তরঙ্গ- 
সন্কুল বিশাল বক্ষে, তাহারই বিভিন্ন শৌভা, সেইরূপ 

* ০1009 0100] 00690109 0 (096 8009০018090 ০0” 
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01210106360 (070081096 009 05090) 01801001990 ৪3 

00961101) 19 006 8০100 1১070. 10101) 11001561583 জা611 

মা) 090: 69 10110 0? 0009010030935% (136110190 ; 4 
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৩৬ মা--ন1 মহাশক্তি। 

মনুষ্যের বুদ্ধি, জ্ঞান ও চিন্তার প্রবাহেও তীহারই 
ক্রীড়া ও তাহারই বিলাদ | 

ভারত-ভিখারী শঙ্করাচার্্য কহিয়াছেন, “ক্রক্গ 

সত্যৎ জগন্মিথ্যা ৮- আজি শঙ্করের নে কথার 

পুনরুক্তি করিয়া, স্পেন্সার কহিতেছেন যে, জগতের 
যেখানে যাহ! কিছু সত্তা, অর্থাৎ অস্তিত্ব বিশিষ্ট- 
রূপে»-প্রতিভাত হইতেছে, সেই জগন্ময় শক্তিই 

তাহার পশ্চান্ভাগে পরম-সত্ারপে নিত্য প্রতিষ্টিত। 

যেন নেই মহাশক্তি জড়জগতে মহানিদ্রায় অভিভূত, 
-_জড় হইতে ঈষজুন্্ত উদ্ভিদ-জগতে অল্প জাগরিত; 

- জীব-জগতে কামনা-ম্ফুরণে ক্রিয়াম্িত,_-এবং জীব- 
জন্তর উপরিস্থিত আশাম্বিত ও উৎসাহ-ফুল্প মানব- 

জগতে, চৈতন্থ-ম্ফুত্িতে চিন্তারত। 
ইহ1 বলা অনাঁবশ্টক যে, যিনি শ্পেন্গরের বিজ্ঞান- 

পরীক্ষিত বিশুদ্ধ জ্ঞানে, চৈতন্ের মূল-শক্তিরপিণী 
অনাদ্যা, এবং শঙ্করের আত্মায় জগন্ময় ব্রক্ম, তিনিই 

ভক্তের প্রাণে জগন্মীতা। ত্রন্মময়ী,_প্রাণারাধ্যা মা । 

কারণ, এই সারে কোটি, কোটি, অনংখ্য অর্কুদ- 

কোটি মায়ের প্রাণে অহোরাত্র যে অযৃতময় স্েহের 

জ্োত অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, তিনিই তাহার 
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অক্ষয়-প্রত্রবণ | পর্বত-নির্ঝরে জল ন| থাকিলে, 
নদীর খাতে জল থাকে না। নেই আদি অথব। 

অনাদি প্রত্ববণেও অমেয় স্নেহরাশি মা থাকিলে, 
মায়ের প্রাণে স্নেহ থাকিতে পারে না| 

বস্ততঃ, এসংসারের কোনরূপ সৌন্দর্য অথবা 
কোনপ্রকার সম্পদের সহিতই মাতৃন্সেহরূপ অমিয়- 
সুন্দর অতুল সম্পদের তুলন! হয় নাঁ। কবি ও ভাবু- 
কেরা, সাধারণতঃ, বহির্জগতের বিলান-বিলোল 

রূপলীল! কিংবা বিশ্ময়জনক দৃশ্য বৈচিত্র্য লইয়াই ব্যাঁ- 
পৃত রহেন। নবমীর চন্দ্রকলা, মেঘের ছায়ায় আর্ত 
রহিয়া, সৌন্দর্যের মে আধোঢাক। অপূর্ব ক্রীড়ায় 
নয়নে কিরপ আনগ্দ জন্মায় ঃ_কুলুকুলু-কলশসৃদ্ 

নাদিনী মন্থর-গামিনী তরঙ্গিণীর মদুলমীর-মন্দোলিত 

তরঙ্গমালা, চাদের জ্যোৎস। গায়ে মাখিয়া, গভীর 
রাত্রিতে কতই আঁনন্দ করে ;- ভ্রমর-বঙ্কার-মুখর। 
পুষ্পভরাবনত্ “বন-শোভিনী। বৃক্ষের গায়ে অল্প অলপ 
ঢলিয়। পড়িয়া, কিরূপ নুন্দর দেখায়; অথবা লতা - 

পাদপ-শোভা-বঞ্চিত সমুদ্রসঙ্নিহিত "সমুদ্ধত-শৈল- 
তনু, সমুদ্রের উন্মাদগ্রস্ত অউহাম্যময় উর্দিমাঁলায় 
অহোরাত্র আহত ও প্রহত হইয়াও, সামর্ধের কি- 
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সি 

রূপ অচিন্তনীয় প্রভাবে অটল-দগ্ডায়মান রহে, রূপের 
এনকল রমণীয়-বিভ্রম কিংবা বিন্ময়াবহ চিত্রই 
তাহাঁদিশের চক্ষে বিশেষ বন্ত । 

কিন্তু, বাহার! জানের উচ্চতর গ্রামে আরূঢ় হইয়া, 

জগছ্িবর্তের সমস্ত অবস্থা চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, 

-বীহারা জ্বলদগ্রি-পিগুস্বরূপ প্রাথমিক পৃথিবীর 

ক্রম-পরিবর্ডের ইতিহাসে অনন্তরূপা মঙ্গল্য-শক্তির 
কর-লেখ পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাঁদিগের 

নিকট এই নির্শম-নিষ্ঠুর নিত্যবিধ্বংসি প্রাকৃতজগতে 
মাতৃত্বের বিকাশ অথবা মানব-হৃদয়ে মাতৃ-স্সেহের 
পুণ্যময় আবির্ভাবই প্রকৃতির পরম বৈভব। প্রীতি ও 
স্নেহের সকল অবস্থাতেই স্বস্ুখ-স্বার্থের কোন না' 

ফোন সম্পর্ক থাকে। কিন্তু মাতৃন্নেহের আরম্ত 
হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই আত্মক্ষতি, আত্মত্যাগ ও 

আত্মদান । মা যেদিন, এই পৃথিবীতে, পৃতিগন্ধি 

ক্লেদ-রাশির মধ্যে, আপনি অতি কষ্টক্লেশে অবস্থান 
করিয়াও, প্রস্থৃত শিশুকে বক্ষঃস্থলে রক্ষণের ছারা, 

নিঃস্বার্থ-পবিত্র নির্শল-স্গেহের পরাকাষ্ঠি! প্রথম দেখা- 
ইয়াছিলেন,যে দিন প্রাতিন্নেহের পরমোঁতৎকর্ষ- 

স্বরূপ মাতৃন্সেহ, পেটের ক্ষুধা, পাশব-সুখ-পিপানা 
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ও প্রাণের ভযনকে পদ্র-তলে দলন করিয়া) এবং ব্জ- 

'বিছ্যুন্ময় জড়জর্গৎ ও ব্যাম্ভল্,ক-দংকুল জীব-জগ- 
তের প্রতি ফিরিয়াও না চাঁহিয়1, পৃথিবীতে প্রথম 

ফুটিয়াছিল, বোধ হয় নে দিন উর্ধধাম-নিবাসী দেবতা- 
দিগের চক্ষেও ভক্তির আনন্দধারা বহিয়াছিল, এবং 
তাহাদিগের প্রীতি-গঞ্গদ কণ্ঠ প্রকৃতির জয়-নঙ্গীত 

গ্াইয়া কৃতার্থবৎ হইয়াছিল । জগতের যে অক্ষয় 

শক্তিনির্বর হইতে সেই মাতৃন্নেহরূপ অস্থৃতধারা অজক্র 

ঝরিয়া পড়িতেছে,যিনি এক একমাত্র মা হই- 

যাও, কীটাণুর বীজন্বরূপা কীট-প্রস্ত অবধি লোকাভি- 
রাম রাঁমচন্দ্রের মাতা কৌশল্য। পর্যন্ত, অনস্ত-কোটি 
মাতৃরূপে পরিণত হইয়াছেন, তাহাকে প্রাণ খুলিয়। 

মা বলিয়া ডাঁকিব কি না, নে বিষয়ে আর কাহাকে 

কি প্রশ্ন করিব 1 | 
কিন্ত এখানে নব্যশিক্ষিত ও নব্যভাঁবকদিগের 

মধ্যে অনেকের মনে আর একপ্রকার কুট প্রা্ম উপ- 

স্থিত হইয়া হৃদয়ের আনন্দকে ক্ষণকাঁলের তরে 

অন্ককাঁরে আচ্ছাদিত করিতে পারে। বে প্রশ্ন 

জগজ্জননীর “জনত্ব/-্বাহাকে বর্ধন্বরূপা বলিয়! 

বুঝিয়াছি, তাহার সর্ধাতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব" । আমরা 
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প্রত্যেকে নিজ নিজ জননী মাকে যেমন শ্নেহমমতা'র 

আধারন্বরূপ এক নির্দিষ্ট “জন কিংবা নির্দিউ 
ব্যক্তি বলিয়া মনে করি ৮ম! দেখিতেছেন, মা 

শুনিতেছেন,-মা সকল সময়েই আমার সুখ-দুঃখ 

এবং সুশীলতা ও দুর্কত্বততার সংবাদ লইতেছেন, 

ইত্যাঁকার ব্যক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানে, মাতৃভাব-চিস্তনে) আঁ- 

মর] যেরপ শাসিত কিংবা পুলকিত থাকি, আমা- 

দিগের অর্বম্বরূপা, সর্ধময়ী জগন্মতায়ও কি সেইরূপ 
কিছু জনত্ব অথবা ব্যক্তিত্ব আছে? তিনি কি 
শুধুই শ্রীতিন্েহ অথবা দয়া ও করুণার একটি 
অতল, অপার, অমেয় সমুদ্র, না সর্ধব্যাপিনী হইয়াও 
সেহচৈতন্যবিশিষ্ট নির্দিষ্ট ব্যক্তি? 

যাহাদ্িগের প্রাণটা শিশুর মত কোঁমল, অথচ 
ভক্তির আনন্দরসে নতত উচ্ছল, তাহাঁদিগের মনে 

কখনও এইপ্রকার প্রশ্নের অভ্যুদয় হয় না । তাহারা 

যখন ভর্ধনয়নে, অনস্ত শুন্যের পানে চাহিয়া, হদ- 
য়ের ছুঃখন্বালা জ্ঞাপন করে, তখন এ শুন্যকেই 

তাহার! স্নেহকরুণাঁয় পরিপূর্ণ মনে করিয়া থাকে । 

তাহারা, বিনা উপদেশেও, আপনা হইতেই এতটুকু 
বোঝে যে, এ দ্রিগন্তবিস্ত/রিত শূন্য শুধুই শুন্য নহে, 
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যিনি এ শুন্যকে বর্ধতোভাবে ব্যাপিয়া পূর্ণস্বরূপে 

বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনি তাহাদিগের দুঃখের 

কথ! জাঁনিতেছেন, এবং প্রতিক্ষণেই সে দুঃখের 
প্রতিবিধান করিতেছেন । 

কিন্তু বাহার। জগত্প্রাণ-রূপিণী মহাশক্তিতে ভক্তি 

মান্, অথচ ভক্তির হিত জ্ঞানের নামঞ্জন্য বিধানেই 

বিশেষরূপে যত্ববান্»বাহাদ্রিখের হৃদয়-নিহিত 

ভক্তি, বময়ে সময়ে অপূর্ব উচ্ছাসে উচ্ছ,দিত হই- 

যাও, জ্ঞানের নানারপ কর্কশ-কঠোর প্রস্তর-ঘাভে 

গতিপথে বিদ্বিত হয়, এবং ধীহাদিগের* জ্ঞান, 

“শ্রেয়ঃস্থতি ভক্তির” অস্বত-ম্পর্শে বঞ্চিত হইয়!, 

অভিমানের মন্ুক্ষঞ্চে, উচ্ছল ভ্রমণেই অধিকতর 

প্রীতি লাভ করে, তাহাদিগের চিত্ত নিরস্তরই এই 

প্রশ্নের ছারা আলোড়িত হইয়। থাকে । তাহাদিখের 

অনুনদ্ধিৎসু বুদ্ধিতে নর্কদাই এই এক প্রম্ম উত্থাপিত 

হয়,ীহাকে বিশ্বব্যাপিনী শক্তি বলিয়। জানিলাম, 

তিনি কি শক্তিমাত্র পদার্থ, না শক্তির আশ্রয়রূপিণী 
কম্মফলবিধায়িনী পরম। "ব্যাক্তি" ? 

প্রশ্ন স্বভাবতঃ কঠিন,_মানুষী ভাষার অপূর্ণতা 

হেতু আরও বেদী কঠিন। মানুষের ভাষা, “হস্তা- 



৪২ মানা মহাঁশক্তি | 
১৫৯৬ পিসি বাসা সপপাসিপ্তাতিশি সাপটি সিলসিলা সস লাস নি 

মলক'বৎ নিত্যম্পষ্ট বস্ত, অথবা নিত্যপ্রত্যক্ষ মনুষ্য- 
জগতের কোন ভাব ও কোন পদার্ধকেই যখন 

শবের ছারা রম্যক,ব্যক্ত করিতে পারে না, তখন 

উহ অপ্রত্যক্ষ ও অনন্তব্যাপিনী ত্রহ্মময়ী শক্তিকে 

কিরূপ শব্দে পরিব্যক্ত করিবে 1 * ইহার প্রমাঁণ_- 

ঈশ্বরের স্বরূপ অথব! এশ্বরিক কার্য বশ্বন্ধে মনুষ্য- 

ব্যবহৃত শব্দনিচয়ের সস্কুলার্ঘতা । মনুষ্য আপনি 

যাহা জানে না, তত্সম্পর্কে নাঁধারণতঃ বলিয়া থাকে 

ঈশ্বর জানেন ।* মনুষ্য যখন নবল-সম্বদ্ধের নি- 

পীড়নে "ব্যথিত, অথবা সুহ্ৃতন্বজনের বিশ্বান-ঘাত- 

কতায় বিপন্ন হয়, তখন দে এই এক কথাই আর্ড- 
নাদ-নহকারে পুনঃ পুনঃ বলেদ-ঈশ্বর দেখিতে- 

ছেন, _ঈশ্বর মঙ্গল বিধান করিবেন 
কিন্তু ঈশ্বরকর্তৃক দর্শন, শ্রবণ, জ্ঞানার্জন ও কর্- 

সম্পাদন কি আমাদিগের দর্শন, শ্রবণ, জ্ঞানার্জন 

ও কর্রম্পাদনের মত 1 আমরা চক্ষের সাহায্য 
ভিন্ন দেখিতে পাই না, কর্ণের সাহাধ্য ভিন্ন কিছুই 
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খুনি না; এবং আমাদিশের চক্ষুর দৃষ্টি ও কর্ণের 
শ্রুতি এত অনংখ্য সুক্্সত্রিত প্রক্রিয়ায় জড়িত যে, 

তাহার কিঞ্চিম্াত্র ব্যতিক্রম হইলেও, আমর! কিছুই 
দেখি না, কিছুই শুনি না। অথচ, ঈশ্বর অথবা ঈশ্ব- 
রাত্মিক' মহাঁশক্তি এ জগতের সমস্তই সর্বদা সম্পূর্ণ 

ভাবে ও রমানরূপে দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন; 
এবং যাহা শত সহস্র বত্নর পরে ঘটিবে, তাহাও 

আজি তিনি বম্মুখস্থবৎ দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন । 
এইরূপ আবার জ্ঞানের কথা । আমাদিগের সামান্য 

জ্ঞান, ম্থতি, ধৃতি, অনুমিতি ও উপমিতি গ্রভৃতি 
নানাপ্রকার অবস্থা ও অবান্তর প্রক্রিয়ার অধীন; * 

৮০1 10810 01 009 0880 16105 21273 1)6 5০১ 811 

16 90709. 01097309100 1100 10501) আয, 16 1)691 110£ 

0: 01 [002219 ০৪,৮--]17:0081) ৮৪:9০ 0০ 90৫. 

* জ্ঞানের সহিত অন্ুুমিতি ও উপমিতির কিরূপ সম্পর্ক আছে, 
তাহা পুজাম্পদ নৈয়ারিকদিগের প্রসাদাৎ বঙ্গীয় ভদ্রলোক মাত্রই 
কতকট1 অবগত আছেন। স্থৃতি প্রভৃতি মনোবৃত্ির সহিত 
জ্ঞানের অধিকতর নিকট সম্পর্ক। কারণ, পূর্বার্জিত জ্ঞান 
স্থৃতিতে সঞ্চিত ও ধৃতিতে পরিগৃহীত না থাকিলে, নুতন জ্ঞান 
উপার্জিত হইতে পারে না) এবং সামান্য মাত্রায় উপার্জত 
হইলেও ক্রিয়ান্থিত হয় না। 
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ঈশ্বরের জ্ঞান স্বতঃপিদ্ধ, সর্বময়, সম্পূর্ণ, এবং অনাদি 
কাল হইতে অবিচ্ছিন্ন ও এক-ভাবাপন্ন | সুতরাং 

তাহার সম্বন্ধে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিনই একবৎ, 

এবং তিনি জানিতেন-_জানিত্তেছেন,কিংবা জানি- 

বেন প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াপদেরই এক অর্থ। 
ঈশ্বর-স্বরূপা অথবা এশী শক্তি সম্বন্ধে দর্শন ও 

শ্রবণাদি শব্দ যেমন অপূর্ণ, “জনত্ ও ব্যক্তিত্ব 

শব্দও, ভাষার অপূর্ণ তা-নিবন্ধনই, সেই প্রকার অপূর্ণ । 

আমরা নকলেই আপনাকে আপনি “এক জন; 

বলিয়া জাঁনি। এই জ্ঞান, কিবা শিশু, কিবা রদ্ধ, 
মনুষ্য মাত্রেরই ম্বভাবসিদ্ধ । ইহার অল্প মাত্র 

ব্যত্যয় হইলেই মনুষ্য উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া উপেক্ষিত 

হইয়া থাকে । বিনি পার্ে বসিয়া আছেন, তাহা- 

কেও আমরা, উক্তবিধ জ্ঞান অথবা বংস্কারের 

শাননে, আর এক জন' বলিয়া মানি; এবং বাহার 

চক্ষের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছি,ীহাকে 

এস বলিয়। হৃদয়ের সহিত আদর করিতেছি, অথবা 

যাঁও বলিয়া, অনাদরের ভাষায়, সান্নিধ্য হইতে দূর 
করিয়া দিতেছি, তাহাকেও ভূতীয় 'এক জন” বলিয়া 

মনে করিয়া থাকি । কিন্তু, যিনি সমস্ত জগতের 
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জীবনশক্তিরূপে বর্কত্র বিরাজিত, তাহাকে এই ভাবে 

এবং শব্দের এইরূপ অর্থে কেমন করিয়া “এক জন' 

বলিয়। নির্দেশ করিব? তাহার কখনও জন্ম হয় 

নাই, সুতরাং দে অর্থে তিনি “জন নহেন | তিনি 

সকল সময়েই, আমাঁদিগের অন্তরে ও বাহিরে, 

দক্ষিণে ও বামে, _পুরোভাগে ও পৃষ্ঠদেশে, আপ- 

নাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত; এবং এস অথবা যাও 

এইরূপ *আবাহন ও বিনর্জনের* অতীত । সুতরাং 

এ সকল লক্ষণেও, তীহাকে আর “এক জন' বলিয়া 

বর্ণনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ । * 

পক্ষান্তরে, ঈশ্বর অথবা ধশ্বরিক-শক্তিরূপিণী জগ- 

তা যদি “এক জগ্ন” না হইলেন, তবে এ জগতে 

আর “এক জন আবার কে 1 আর আমিই বাকি? 

যদিও ইহা বুঝি যে, তাহাকে আমাদিগের মত আর 

“এক জন" বলিলে, তাহার অনন্ত ভাব, অনন্ত বৈভব 

ও অনন্ত এশ্বরধ্য অপরিব্যক্ত রহে, অথবা ষার-পর- 

নাই সঙ্কুচিত হয়, তথাপি আমরা ঘকল সময়েই ত 

তাহাকে আমাদিগ্ের সাঁকল্য হইতে একটুকু পৃথক্ 

সর্বপ্রকার আশ! ও আকাজ্ার আশ্রয় স্থান, 

আমাদিগের জীবনের অবলম্ব,-_'জনত্বের' মূল ভিদ্বি 
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_আমাদিগের প্রাণের ধন ও প্রাণের 'জন' বলিয়া 

হৃদয়ের অষ্কস্তলে অনুভব করি । ভাবের এইরূপ 

অপরিহার্ধ্য বিরোধ-স্থলে মানুষের দুর্বল ও দরিদ্র 

ভাঁষা কিরূপ শব্দের দ্বার তাহার 'জনত্ব' ব্যাখ্য' 

করিতে যত্ব পাইবে ? 

'জন' শব্দ যদি এই সকল কারণে, জগন্ময়ীর 

সম্পর্কে অযুক্ত ও অপ্রযুজ্য, তাহা হইলে, 'ব্যক্তি' 
শব্দ আরও অযুক্ত এবং অধিকতর অপ্রযুজ্য | কারণ, 

যিনি কখনও মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিক্ড্িয় 
এবং মনোবুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিকট স্বরূপতঃ 
ব্যক্ত হন নাই,-ধাহাঁকে অত্যাচ্চতম জ্বানীরাও 

“অবাঁঙ মনমোগোঁচরমত বলিয়া বর্ণনা করেন, 

তাহাতে “ব্যক্তিত্ব আরোপণ করিব কি প্রকারে ? 

'জন' শব্দে জন্য ও জনক উভয়কেই বুঝাইতে 
পারে, *%* কিন্ত ব্যক্তি শব্দে যখন ব্যক্ত ভিন্ন আর 

কিছুই বুঝায় না, তখন নেই অব্যক্তকে কিরূপে 
ব্যক্তি” বলিয়া বর্ণনা করিব? 

বিশ্বকারণরূ'পা পরমা এক অর্থে এই বিশ্ব নংদা- 

রের মস্ত বস্ততেই মমানরূপে ব্যক্ত । আকাশের 

পসমি্পপপ ািসটি এ৯ ৯ তিতা ও (৮ 
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শশিনক্ষত্র, অবনীর লতার্ক্ষ, জীবদেহের অনস্তবিধ 
গঠন, এবং জীবনের ভ্রম-বিকাশ, সমস্তই তাহার 
জ্ঞান ও তাহার প্রেমের ক্ষুদ্র ও বৃহত গ্রন্থম্বরূপ | 

জগতের নৌন্দর্য্যে তাহার সৌন্দর্য্য, এবং জঙগ- 
শ্লিহিত শক্তির সহতশ্রপ্রকার বৈচিত্র্যে তীহারই 

শক্তিমত্তা ব্যক্ত রহিয়াছে বটে। কিন্তু মানুষ গ্রন্থ 
লইয়াই ব্যাপ্ত রহে, গ্রন্থকারের পরিচয় পায় 

কোথায়? সে জগদ্যক্ত সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত 
এবং শক্তিসান্নিধ্যে বিশ্মিত অথবা অভিভূত রহে; 
নুন্দর অথব। শক্তিম্বরপার ধ্যান ও মননে "সাহায্য 

পায় কৈ? সুতরাং, এইরূপ ব্যক্ত ভাব হইত্তে 

“ব্যক্তিত্ব পরিগ্রহ নহজ্জ কথা নহে। 

বাঙ্গালায় 'জনত্ব” অথবা 'ব্যক্তিত্ব' বলিলে যাহা 

বুঝায়, ইয়ুরোপীয় ভাষায় তাহার প্রতিরূপ শব্দ__ 
১0:50221%,-_পার্সন্যালিটি ।ঙ্ক ইয়ুরোপের তা- 

* মিনট স্যাভেজ (01100% ০৮2০০) গ্রভৃতি অধুনাতন ভক্ত 

পঙ্িতদিগের মধ্যে অনেকের মতে 97507811য শব্দের মৌলিক 

অর্থ নাটকীয় পাত্রতা। যথা, স্যাছেজ প্রণীত 7391196 17) 

0০৫ নামক পুস্তকে) 0ম) 11610 0069 (113 আ০0:9 
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ত্বিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ, এঁশী শক্তির 
সর্ধময় অস্তিত্বে সর্ধাস্তঃকরণে বিশ্বান করিয়া, এবং 

সে বিশ্বাসকে বিজ্ঞানের প্রমাণসহকারে পরের 

হদয়ে সঞ্চারণ করিবার জন্যও বিশেষরূপে বন্্রপর 
হইয়।) ঞ্রঁ ( 00:8022)1৮0 ) পার্নন্যালিটি শব্দে অতি 

প্রবল আপত্তির ভাব পোষণ করেন। আপতিি- 

10750081079 £:010? 1615 09059007000 20 010 14810) 

৪], চা1)101) 01101112117 9০০0. 10] 019 0789 01 80 2০- 

০৮, [ও 00০ 010 0:90 910. [01701] (1162063, 81) 20%01 

21073 0 8,198 11101) 19019860890 0০ 0112790661 

119 দা%3 60 8930109 ) 200 (1115 [0980 চা%3 02119] [61 

50119) (119 [06130291108 ৫০৮10 1১০ [906 00 &10 (9192 

ধঁ, 9090 91791690679, 920 707 11] 070 2৮ 006 17950 

&ঁ 019 0123 11) 0:03 1)7277063 1১0301189) [09023 

01 019 09019, 11109 070 ০:1617099ণ 0000 11979. 815 

01৩ 0727206010৫ 02 100] 019 9000৮ 89801093 ৪$ ৪ 

[027000127 0006 ০৮ 01909, জা10101) 086 00:০9 0) 09009 

[79:301.৮ কিন্তু 11010" ঘঘ11112193 প্রভৃতি থু প্রসিদ্ধ শাব্ধিক- 

দিগের মতে 761500211 শবের অর্থ--10015115911-- 

"ব্যক্তিত্ব,”_-পৃথগানিম্ক! সত্তা ইত্যাদি | ম্তরাঁং 70302 

শবের অর্থ “4. 11170 9012-607801005 1১810” অর্থাৎ 
আত্মচৈতন্যবিশিষ্ট দজীব “জন । 
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কারির। সাধারণতঃ বলিয়া থাঁকেন-_-0904 13 & 
£727১011)10, 11০6 ৮4১৩০॥৮ -- ঈশ্বর একটি শক্তিন্বরূপ, 

তিনি কোন অংশেও নির্দি্ই জন কিংবা ব্যক্তি- 

স্বরূপ নহেন । 

উল্লিখিত (১:10০119) প্রিন্দিপ্ল্ শব্দে কি বুঝায়, 

ভাহা বুঝিবার জন্য, বহুকাল হইতে, বহুপ্রকার গ্রন্থ- 
পত্রের সাহায্যে বিস্তর চেষ্ট। করিয়াছি ;_-শব্দটির 

প্ররূত অর্থ বুঝিবার জন্য বাক্ষাৎ দশ্বন্ধেও, বিজ্ঞ 
পণ্ডিতদ্রিগের * উপদেশ লইতে যত্বপর হইয়াছি। 

* এই প্রসঙ্গে, এ দেশের পাশ্চাত্যতত্বশিক্ষিত গ্রধান ব্যক্কি- 

দিগের মধ্যে, পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজা রাজেন্ত্রলাল মিত্রের সহিত 

লেখকের বিস্তর আলার্প হইয়াছিল। মিত্র মহোদয়, বহু কথার 
পর, উপনংহার সময়ে বণিলেন,_-“ভাই, 1১11701)0 শব্ব, ঈখ » 

সম্বন্ধে, কি অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা আমি বুঝি ন]। 

মনুষ্য আগে গড়ায় তাহার (19219) লিক তাহার ঘনঃগ্রিয় 

টোপা) তার পর চেষ্টা করে, এই অনন্তবিশ্বের অধিপতিকে 

সেই মনগড়া টোপায় ভরিতে । তাহার সে ই! সার্থক হইবে 
কেন ?” প্রথিতনাম। বঙ্কিমচন্ত্র বলিয়াছেন৮-“ধ|হাকে ভক্তি- 

মন্ শাক্তেরা ম! বলিয়া ডাকিতে ভালবাদে, বৈজ্ঞানিকের! 

[160709] 70005) এবং অন্যেরা জগনীশ্বর নামে নিদ্েশ করে, 

৫ 
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০০ পেপসি 

কিন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন প্রকারেই কিছুমাত্র বুঝিতে 
পারি নাই। ইংরেজি আভিধানিকদিগের ব্যাখ্যা 

অনুসারে, প্রিন্সিপ্ল্ বলিলে, কখনও বুঝায় শক্তি, 
কখনও বুঝায় সত্য,কখনও বুঝায় নিয়ম, এবং 

কখনও বুঝায় অনুল্পজ্শীয়-নিয়ম-শৃজ্ষলিত অখিল 

বন্ত-জগতের উপাদান-পদার্থ | তবে, এই এক কথা 

ষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রিলিপল্ শব্দ ক কোন- 

রূপেও জনত্ব কিংবা ব্যক্তিত্ব অর্থের দ্যোতক নহে) 
মনুষ্য মনে ধাহাকে চিন্তা করিয়া, কিংবা চিত্ত- 

তিনি কোন অর্থেও প্রিম্নিগাণ শবের প্রতিপাদ্য নহেন,-তিনি 

গাঁর্সন্যালিটার অতীত হইলেও ইচ্ছাময়। বঙ্গদেশের এই দুই 
বিখ্যাত চিন্তাশীল ব্যক্তির উল্লিখিত 'শ্বরণীয় বাক্য সাহিত্যে 
গরথিত থাঁকা বাঞ্ছনীয়; তাই এই নোটটি এখানে গ্রন্থবন্ধ হইল। 

* ওয়েবেষ্টার ও অগিল্ভি গ্রভৃতি সকলের অভিধানেই 
111001]10 শবের এক অর্থ, এবং দে অর্থ “জনত্ব' ও 'ব্যক্তি, 
“হর বিরুদ্ধ। যথা,-- 

(1) 0042)00101 901)5200 07 0001৮, 

(2) 4] 0711010%] দি0016৮, 

()) 4১ 00100060015150 10, 

(£) 4১56016101৩ 01 8৫010], 

(25) যে 011010911001060 00081110006 1110] 
01181701611563 8 50108671100, 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৫১ 

চক্ষে ধাহাঁর দিকে “যেন চাহিয়া” কথা কহিতে 

পারে, এমন “কেহ' নহে | ইহা বল! অনাবশ্যক যে, 

ংসাঁরে এই প্রকার প্রিন্সিপ্ল৩ সংখ্যার অতীত না 

হইলেও, অর্ধত্র প্রত্যক্ষ । জল, অগ্নি, বায়ু, বিদ্যুৎ 
অথব1 উহাদিগের নিদাঁন-ভূত অল্লজান ও জল-জান 
প্রভৃতি নুক্মতর পদার্ঘনমূহের প্রত্যেকেই এক একটি 
পুথক. পুথক. প্রিন্সিপ্ল্ | মাধ্যাকর্ষণের বিধি, 

এবং আলোকের গতি ও উত্তাপের সম্প্রসারণী বৃতি 

প্রভৃতি সমস্তই স্বতন্ত্র প্রিশ্সিপ্ল্। প্রিল্সিপ্ল্ শব্দের 
এইরূপ উচ্ছল ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া একটি 

সুপরিচিত তাত্বিক নির্ভয়ে লিখিয়াছেন,- 

“জীবনের নিয়ম (1ম ০0০) বলিলে কি 
বুঝিব ? বুঝিব-_উহাই দেই বিশ্বময় বজীবতা অথবা 
ক্রম-ব্দ্ধির বিধিশুত্র | উহার নাম বৈজ্ঞানিকের 

ভাষায়,আকর্ষণশক্তি,এবং ভক্তের ভাষায়_ 

ঈশ্বর ॥ 

* 41609 0০6 71001001601 0101৮095] 510011-7051 

50)1016 01 07011)--দ1010]) 5010106100 210]. 0011 1119 14৮ 

০. 2060000152100761161003 1)001)16 0০1] £0500.-- 

11, 51111007109, 



২ মানা মহাশক্তি'। 
০7 শিতাস্পিসিসসিলাসিলাশপা্িপীপাস্পি সাস্লিসিপাসাসিপীকপড পপি পাপা পপি পিপিপি াসপসপিতি 

আকর্ষণ-শক্তি এশী শক্তিরই এক মূর্তি, ইহ! আমরা 
জানি; এবং যিনি মনুষ্যের চিত্তে জগদীশ্বর অথব। 

গজ্জননীরপে চিন্তিত হইয়া থাকেন, তিনিই যে 

জীবনের জীবন ও সর্ধপ্রকার আকর্ষণের আদি 

কারণ, ইহাঁও দহজেই বুদ্ধিগম্য হইতে পারে। 
কিন্ত তিনি স্বয়ং, ম্বরূপতঃ, এ আকর্ষণ-শক্তি মাত্র, 

অথবা আকর্ষণ-শক্তি তাহারই আর এক নাম, এরূপ 

কথা বুদ্ধিরত্তির অগম্য । বাহার! ঈশ্বরতত্ব বুঝাই- 

বার জন্য এই প্রকার অকারণ-জটিল অর্থশুন্য ভাষার 
আশ্রয় লন, তীহার1 এশী শক্তিতে জ্ঞান, চৈতন্য ও 

প্রেম প্রভৃতি নকল গুণই শ্বীকার করিতে প্রস্তত; 

কেবল এ পার্সন্যালিটি অর্থাৎ “জমত্ব' অথবা “ব্যক্তিত্ব 
স্বীকার করিতেই একবারে অনম্মত / তাহাদিগের 

এই এক আশ্চর্য ধারণা ষে, এঁশী শক্তিতে 'জনন্ব' 

অথব! “ব্যক্তিত্ব শ্বকার করিলে +_ অর্থাৎ ঈশ্বরকে 

জ্ঞান না বলিয়) জানী,_ চৈতন্য ন1 বলিয়। চিন্ময়) 

এবং প্রেম মাত্র না বলিয়া প্রেমিক কিংবা প্রেম- 

নিলয় বলিলে, তাহার বিশ্বনত্বার-ব্যাপি ত্রন্ধত্ব এক- 

বারে বিলুপ্ত হয়। 

কিন্ত, উল্লিখিত লেখকদিগের এইরূপ কথা অা- 



দ্বিতীয় পরিচ্ছ্দে। ৩ 
৯ সি সপিসপিসপিসপিসি পিসি সিসি স্পস্ট সিসি সস পা ০ পিসি সি পিস পা আসি সা আপ ৯ 

য়িক ও হদয়বান্ ভক্তের প্রাণে কিরূপ অলাত-শল্য 

অথবা বজ্বখণ্ডের ন্যায় আপতিত ও অনুভুত হয়, 

তাহ! তাহারা বুঝিতে পারেন না। কারণ, ভক্তের 
জিজ্ঞান। ও ভাষ! উভয়ই অন্যবূপ | ভক্ত মাত্রই এই- 

রূপ বলিয়া! থাকেন যে, ধাহার 'জনত্ব” অথবা! ব্যক্তিত্ব 

নাই,যিনি কোন অর্থেও আত্মটৈতম্যবিশিষ্ট এএক- 

জন' নহেন, বুদ্ধি তাহাকে বুবিবার জন্ত নিরন্তর 
চিন্তা করিতে পারে, কল্পনা তাহার ভাব পরিগ্র- 

হের জন্য, এ বিশালব্রন্মাণ্ডের দ্িগ্দিগন্তরে বিহগীর 

্যায় উড়িয়া বেড়াইতে পারে । এবং দর্শন ও কাব্য 

পৃথক ভাবে, অথব। মিলিত প্রাণে) নব্য দার্শনিক, 

হাড্ৰন্ টাটল. ও পুরাতন কৰি শেলী প্রভৃতির অনু- 
করণে) * ভাষার বিবিধ লীলাবিলাষে. তাহার সপ্থন্ধে 

* বঙ্গীয় পাঠকের নিকট শেলীর পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। 

শেলী বায়রণের সহযোগী প্রসিদ্ধ কবি ও একান্ত গ্রীতিভাজন 

স্বহ্বৎ ছিলেন। তাহার নিরীশ্বর ভক্তি প্রবণতা! গ্রসঙ্গে ইংরেছ 

্রন্থপত্রে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে । হাড্সন টাটল্ (11010), 

10819) আধুশিক লেখক। তিনি চরম-বার্ধক্যের সমিহিত 

হইলেও, অন্যাপি নুস্থশরীরে জীবিত আছেন ; এবং এখন ৪ 

নুতন মনদর্ভাদি রচনা দ্বারা স্বদেশীয়দিগের প্রীতি জন্মাইতেছেন। 



৫৪. মান মহাশক্তি | 
সরস পীরািতিসিসপসিলা্িলী, সিল 

নানাবিধ বিচিত্র কথা কহিয়া, মনুষ্যের বিদ্ময় জন্মা- 

ইতে পারে । কিন্তু হৃদয় তাহাকে কিরূপে ভাল- 

বাঁদিবে? হৃদয়ের অন্তঃনাররূপিণী ভক্তি কি 

প্রকারে তীহার নাম গাইতে গাইতে নয়নজলে 

ভানিবে? আর, আত্মাই বা, তাহার মনন-চিন্তনে 
আকুল হইয়া, কোন্ ভাবের কীদৃক আকর্ষণে আপ- 

নার অভ্যন্তর-ন্থিত অগাধ অন্ধকৃুপ হইতে উদ্ধে 

উঠিবে। 
মানুষের শরীর যেমন জল না খাইলে রক্ষা পায় 

না) মানুষের হৃদয়, মন এবং প্রাণও, সেইরূপ, অনন্ত 

স্নেহকরুণার সজীব-বিগ্রহস্বরপ এক বিশিষ্ট-নির্দিষট, 

অনুভূয়মান, অনন্তশ্বরূপ 'জনের করুণাম্ত পান বিনা, 

তিনি খধের গ্তায় নিশ্মলচরিত্র ও লৌক-হিতৈষী, অথচ চির- 

পুরতন ভক্তিপথের নিদারুণ বিরোধী। ভক্তি ও ভক্তিঙ্রন্য 

নির্ভরের ভাব, তাহার মতে মানবজাতির উপযুক্ত বিকাশের 

মুখ্য অন্তরার ;-ভগবচ্ছক্তির নিকট প্রার্থনা, পাতক না হই 

লেও, ঘোরতর মুর্খতার পরিচায়ক। ততগ্রণীত গ্রন্থাবলীর 
মধ্যে 0281) 200 &000810 01 1170১7--00810662 01 

0০৫-]068 10. 1119107 ভাষাসম্পদে বিচিত্র বস্ত, কিন্ত 

ভক্তের নিকট বিষ-লভ্ডকবৎ। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৫৫ 
্পস্পিস্পিস্পিস্পিসিপস্িসলসিসাসি পাপা পাপািপাসিপাসপ সিসির পিস সিপানলাস্পাস্পস্পিসিলািপাসিতাসি পাস বি লা বা নী পাস, 

মুহ্র্ভকাল শান্তিলীভ করিতে সমর্থ হয় না। এই বে 

সংসারের নকল স্থানেই অহোরাত্র একট হাহাঁকার- 
ভাব, সুখী ও দুঃখী, সম্দ্ধ ও খদ্দিহীন, নাঁধু ও অ- 

সাধু, এবং বিলাঁনী ও অন্ন্যানী, সকলকেই অতৃপ্তির 

অস্কুশ-তাঁড়নে, কার যেন অন্বেষণে, উন্মা দিতবৎ ব্যা- 

ত রাখিতেছে, ইহার কি কিছুই অর্থ নাই? তত্ব- 

দর্শি জ্ঞানীর চক্ষে ইহার প্রকৃত অর্থ অতি গভীর | 

এ অঙ্কুশ-তাড়না মনুষ্যপ্ররূতির সর্ধশ্রেষ্ঠ বৃতিন্বরূপা 

ভক্তিরই অগ্রতিহত প্রবর্তন] । তৃষ্ণা যেমুন কহি- 

তেছে,“আমায় জল আনিয়! দাও, জল না পাঁইলে 

বাচি না)” ক্ষুধা যেমন কহিতেছে”“আমায় উপ- 

যুক্ত খাদ্য আনিয়। দাও, খাইবার কিছু না পাইলে 

বাচিব না; ভক্তিও সেইরূপ, কেমন এক অনির্ঝ- 

চনীয় ভাবে উছলিয়া, পৃথিবীর নকল দেশে, সকল 
সময়ে, নানা প্রকারে নিরন্তর কহিতেছে,- “আমায় 

ভক্তবতৎনল অথবা ভক্তবৎ্দলার স্সেহময় সান্সিধ্যে 

লইয়! যাঁও, নহিলে প্রাঁণে রক্ষা পাইব না 1” ভক্তির 

এই স্বালাময়ী পিপাঁা-এই গ্রকুতিনিদ্ধ পবিত্র 
লালসা, কি কখনও “জনত্বশুহ্য জগছ্যাপি বিধি, 
_জাঁগতিক-নিয়ম-_প্রাণশুন্য £010011০”--অথবা 



৫৬ মান! মহাশক্তি | 

নিয়ম-স্ৃত্রের নীরম-চিন্তনে তৃপ্তিলাভ করিতে 
পারে? 

ভারতবর্ষের ইহ! বিশেষ গৌরবের কথা যে) 
এ দেশের জ্ঞান-গুরু খযিমনীষী ও জ্ানালোক- 
প্রদ্দীপ্ত ভক্ত উপানকেরা কখনও জগন্মীতার 'জনত্ব' 
অথবা 'ব্যক্তিস্ব' সংক্রান্ত কুট-প্রন্ন লইয়া কোন দিনও 
চিত্তে এই প্রকার বিক্ষিপ্ত হন নাই। তাহারা, জ্ঞা- 

নের আননন্সিপ্ধ উষালোকেও এ কঠিন সমস্যার 
দুই কুল, রক্ষা করিয়া, ছুই দিকের অতি সুন্দর 
নামঞ্জন্যে হৃদয়ে পর্বতের মত দৃঢ় রহিয়া, দৃঢ়তার 

সহিত পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন যে,“ম1। এক হইয়াও 

অনেক, নিগুণা হইয়া সগুণা, নির্লিগ। হইয়াও 

ইচ্ছাময়ী;--একই আধারে জগন্মাতা, জগৎপিতা।_ 

'জনত্ব* অথবা “ব্যক্তিত্বের অতীতা-অথচ নর্ধ- 

জনে জননী ও সকল গুণের আশ্রয়রূপিণী-ভাবে 

নিত্যসংস্থিত1 1” মায়ের এই রণু1 ও নিগুণ উভয়- 

বিধ ভাবের কথা অতি পুর্রাতন শ্বেতাশ্বতর উপ- 

নিষদে কিরূপ মরল ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহ! 

পাঠ করিলে সকলেই প্রীত হইবেন । উপনিষৎ- 

প্রবক্তা অন্তর্দশী' আচার্য, যেন আধুনিক কালের 
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সমস্ত কুটপ্রশ্ম চিত্তে আলোচনা! করিয়া, পারে 

কহিতেছেন ;-- 

“একো দেবঃ সর্বভূতেষুঃ গুঢ়। 

র্ধব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্া | 

কর্ম ধ্যক্ষঃ নর্বভূতাধিবাঁসঃ) 
সাক্ষী চেতাঁঃ কেবলো নিগুণশ্চেতি | 

ভগবদ্দীতায়, নাক্ষাঁৎ বশ্বন্বে-উপদেশচ্ছলে, যাহ! 

কথিত হইয়াছে, তাহাঁতেও উভয়দিকের কথারই 

অতি আশ্চর্য্য নমন্বয়+_ 

“র্ধতঃপাণিপাঁদন্ততৎসর্ধতোইক্ষিশিরোমুখং 
অর্কতঃ শ্রতিমলোকে সর্ধমারিত্য তিষ্ঠতি | 

'নর্কেন্ডিয়গুণাঁভাঁদং সর্কেক্রিয়বিবর্জিতং 
অবক্তং সর্ধভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্তুচ ।" 

“বহিরন্তশ্চ ভূতানাঁমচরং চরমেব চ। 

্বক্লত্বাতিদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ 1” 

তিনি এক--দিব্যজ্যোতিশ্্ন জন, এবং সর্বভূতে অতি 

গুঢ়র্ূপে অবস্থিত। তিনি সর্ধব্য(পী, সমস্ত গর]দীর অত্তরায্বা- 

সর্ববিধ কর্মের অধিনায়ক, এবং লকল জীবের আশ্রয়ন্থান। 

তিনি কর্খের সাঙ্সী ও চৈতন্তময়; তাহার দ্বিতীয় নাই 

তিনি নিশুণ। 



3৮ মা--ম। মহাশক্তি | 

“অবিভক্ত ভূতেবু বিভক্ত জমিব চ চস্থিতং | 
ভুতভভূি তজ্জেয়ং গ্রনিষু প্রভবিষু চ 1” 

পুনশ্চ, 
“পিতামহস্য জগতো মাতা ধাঁতা পিতাঁমহঃ1% 

বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার খক্নামবন্ত্ুরেবচ 1” 

* সকল স্থানেই তীহার হস্ত পদ, নকল স্থানেই তাহার মুখ 

ও চক্ষু, এবং সকল স্থানেই তাহার কর্ণ। তিনি এই ভাবে 
জগতের সকল স্থানব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাহার 

ইন্দ্রিয় নাই, অথচ তিনি সমস্ত ইন্ত্রিয়ের সর্ববিধ গুণকেই আভা- 
নিত করেন। তাহার (কিছুতেই সঙ্গ নাই, এবং কোনরূপ 
সঙ্গীও নাই। অথচ তিনি বিশ্বস্তরতাবে সকলের আধারভূত। 
তিনি সর্বভূতের অস্তরে ও বাঁছিরে সতত বিদ্যমান, স্বয়ং স্থাবর- 
অঙ্গমাত্সক ভূত-স্বরূপ, অথচ হস্মত্থ হেতু জ্ঞানের অগমা, এবং 
নিকটস্থ হইয়াও দূরস্থ। তিনি ভূতসমূহের কারণরূপে অভিন্ন, 
অথচ যেন তিন্নরপে অবস্থিত। তিনি “ভূত অর্থাৎ সমস্ত 

প্রাণীর ভর্ত। ও পরিপোষক। তিনিই আবার প্রলয়ে সমস্ত 

গ্রাস করেন, এবং সৃষ্টির সময়ে স্বয়ং প্রাদুভূত হন। তিনি 
জেযোতির জ্যোতিং, এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অআ্বতীত। 
তিনিই জ্ঞান, তিগিই জেয, তিনি জঞান-গম্যঃ এবং সকলেরই 
রয়ে অধিষ্টিত। 

£ তিনি এন্্রগতের পিতা, তিনি মাতা, তিনি বিধাতা, 
তিনি পিতামহ । তাহাকেই জালিতে হইবে এবং তাঁহার 
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“গতির্ভর্তা প্রভুঃবাক্ষী নিবারঃ শরণং সুহৃৎ। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধাঁনং বীজমব)য়ম.1* 

এই কথা৷ গুলিই, মার্কগেয় পুরাঁণে, অধিকতর 

গরস্ফুটিত ও সম্প্রসারিত হইয়া, এমন একটি হৃদয়হারি 
ও ভাব-গস্তীর স্তোত্রে পরিণত হইয়াছে যে, তাহা 

পাঠ নময়ে, বুদ্ধি যেমন তত্বজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ 
লাভে চমকিয়! উঠে; ভক্তি নেইরূপ পাষাণ-চক্ষু 

হইতেও দর-দর ধারা আকর্ষণ করিয়া কৃতার্থতা 

লাভ করে । যথা 

“য] দেবী নর্ধভুতেবু চেতনেত্য ভিধীয়তে, 
নমত্তব্যে নমন্তুন্যে নমস্তন্যৈ নমো! নমঃ |” 

“যা দেবী দর্ধভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ নংস্থিতা, 
নমন্তপো নমজ্তপ্যৈ নমস্তন্যে নমো নমঃ 1” 

সংম্পশেই সকলে পবিত্রতা লাভ করিবে। তিনি গুকার-প্রতি- 

পাঁদা, স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের আশ্রপ্ন; তিনিই খক্ দাঁম ও যভুর্বে- 
দের উপদিষ্ট আরাধ্য বস্ত্ব। তিনি সকলের গতি, সর্ধজন - 

পালক, প্রন ও কর্মনাক্ষী। তাহার ক্রোড়েনকলের নিবান, 

তিনি শরণ্য, তিনি সুহৃদ্)-তীহ! হইতেই মকলের উৎপত্তি, 

তাহাতেই স্থিতি-_তাঁহাতেই লয় ও ও নিধন, এবং তিনিই 
(বশ্বত্রক্মাণ্ডের অক্ষয় বীন্ঘ। 



৬, মানা মহাঁশক্তি | 
তত পিছপা 2৯ পিস 

“য] দেবী নর্কভূতেবু শক্তিরূপেণ নংস্থিতা, 
নমক্তটপ্য নমম্তন্যৈ নমন্তদ্যৈ নমো। নমঃ |” 

যা দেবী নর্বতুতেষু স্মতিরূপেণ নংস্থিতা, 
নমস্তস্যৈ নমন্তুস্যৈ নমস্তন্যৈ নমো নমঃ) 

যা দেবী সর্কভূতেষু দয়ারপেণ সংস্থিতা, 

নমন্তস্যৈ নমস্তন্যৈ নমস্তনো নমো নমঃ | 

যা দেবী অর্কভূতেষু শ্রদ্ধারপেণ সংস্থিতা, 
নমস্তস্যৈ নমত্তন্যে নমস্তপ্যে নমো নমঃ । 
যু! দেবী নর্ধভুতেবু শান্তিরপেণ সংস্থিতা, 
নমস্তট্যৈ নমস্ত্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ | 

যা দেবী পর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, 

নমত্তস্যৈ নমস্তন্যে নমস্তপ্যৈ নমো নমঃ | ৯ 

ধষিদিগের এইরূপ বর্ণন1 ষাহাদিগের নিকট উ- 

দাম ও উচ্ছদিত ভর্তির অনন্থদ্ধ প্রলাপ বলিয়। 

উপেক্ষিত হয়, তাহারা নব্যতাত্বিকদিগের অন্যতম- 
িটিাহিিডিগিউিঠউ ভিডি জিত টি 

« যে দেবী সর্বভৃতে চেতন। বলিয়া! অভিহিত,-ঘিনি সর্ধঃ 

জনে বুদ্ধি, শক্তি, স্মৃতি, দয়া,_শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস-ভক্তি এবং 

শান্তি অর্থাৎ নমস্ত মনোবৃত্তির সামঞ্জস্যজনিত অনির্বাচনীয় 

আনন্দরূপে অবস্থিত, ধষিনি সকলের অস্তরতম আত্মায় মাতৃরূগে 

নিত্যপ্রতিষিত, তাহাকে বারংবার নমস্কার করি। 

৯ লা্লিস্পস্িতিসিপাপস সস আসিনি পা পাস পি ০৭ ০7 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৬১ 

গুরু, প্রণিদ্ধ পণ্ডিত ড্রেনারের লেখা পড়িয়। ঘিশ্চয়ই 
বিশ্ময়-ভক্তিতে শিহরিয়। উঠিবেন। কারণ, ডেমার 

জগন্মাতার 'জনত্্* ও জগন্ময়ন্ব এই উভয় নত্যের 

নামঞ্জন্য-বিধান-প্রানর্ষে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা 

খধিবাক্যেরই অনুবাদের মত। যে তত্ব মার্ক- 

গেয় পুরাণে, পৌরাণিক লেখার চিরপরিচিত ও 

শিশুহৃদয়-সমুচিত সুখ-বোধ্য প্রণালীতে, পুরাতনী 
কথায় ব্যক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতবর ডে,নার তাহাই 

আধুনিক প্রণালীর জ্ঞানগান্ীর্য্যে কহিযুতছেন | 
যথ]1,- | 

"আমাদিগের প্রত্যেকেন যে 'জনত্ব' আছে, 

ঈশ্বরই নেই জনস্থের 'ব্যাপক-জন”, অথব! “দেবাত্- 

জন” | সুতরাং, তিনি মনোনিহিত চিন্তা, কিংবা 

চিন্ত। যাহা! মাঁয়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইতেও 

আমাদিখের অধিকতর নন্নিহিত । আঁমাদিগের 

মহিত তাহার মন্বন্ধ এই নিমিত্তই চিরকাল অতি- 

মাত্র অন্তর্ঘনিষ্ঠ রহিবে। কেন না, তাহার সহিত 

আমাদিগের পার্থক্য, প্রভেদ কিংবা দূরত। ঘটাইতে 

পারে, এমন কোন শক্তি নাই,-এমন কোন পদার্থ 

নাই,-এমন কোনরূপ ব্যবধানও চিন্তিত হইতৈ 



৬২ মানা মহাশজি | 

পারে না? আমরা এই হেতু, কোন অর্থেই, তাহা 
হইতে পৃথক নহি |” ক 

ডেনারের কথা মধুর ও হৃদয়হারি ৷ উহার প্র 

ত্যেক অক্ষর পাঠেই তত্বপিপাসুর মন ও প্রাণ শীতল 

হয়ঃ আত্ম কেমন এক প্রকার নির্ভয়-নির্ভরের ভাবে 

শনির্বচনীয় শান্তি লাভ করে । কিন্তু বিখ্যাতনাম। 

ভিক্টুর কুসে (51০০7 ০০৪৪০) এতৎ সম্পর্কে যাহ। 

বলিয়াছেন, তাহাতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত 

জগদীশ্বরের ভেদ ও অভেদ নম্বন্ধ, এবং সুতরাং 

ঈশ্বরের সর্বময়তা ও সর্ধাতীত 'জনত্' আর এক 
প্রকারে অতি নুন্দর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা 

এখানে কুদের কথার ভাবার্ঘমাত্র নঙ্কলনে যত্ুপর 

হইব | কুনে, তাহার স্বাভাবিক উদ্দীপনার তরল 

* 00019 00: 1067 ঢা: 10151008910, 11620 10 

৪ (010) 01000)16, 10501 ঠাঞ্ার 07000108620 107001076, 

(19 79186100 60 05 17036 0০) 096 171610080, 81108 11)616 

15 00 [00 20 80103627108) 110 91)0006) (0 96021869 আ৪, 

117061019 9 816 1000 2) 20) 50056, 2091৮ 001) 1100, 
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৮ ৮ ীীশীশীশটাটি পাস্টিাি পিসি সিন এপিস্পে লে দিপা স্সি সি িস্ীস্পি সিস্ট পিসি পিস্টিিসসিস্পিি পি স্পিন শত 

তরঙ্গে, বিশ্ববৈভব বর্ণনা করিয়_বিশ্বের শোভা- 
সম্পদ চিন্তার সহিত উহার অদ্ীমতার প্রতি চিত্ত স্থির 

রাখিয়া, পরিশেষে কহিতেছেন,-- 

«এই বিশাল বিশ্ব ঈশ্বরের স্বরূপ অথবা এশী 

শক্তির সমস্ত এশ্বর্ধয শুষিয়া শেষ করিতে পারে না । 

ঈশ্বরের অনেক গুণ বহির্জগ্তে অতি ছুর্ভেদ্য অন্ধ- 

কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, অথচ দে রকল গুণ মনুষ্য- 

প্রক্কতিতে আভাপ্িত হইয়াছে । * ঈশ্বর একই আ- 

ধারে বস্ত ও বন্তর কারণ, সত্তার উদ্ধতম ও অধস্তন 

উভয় দোঁপানে সমান অবস্থিত,_অর্থাৎ একই 

সময়ে অনন্ত ও পান্ত, এবং আপনাতে আপনি ত্রি- 

বিধ-ন্বরূপাদ্িত | খ্ুুতরাং তিনিই ঈশ্বর, তিনিই 

পরম! প্রক্কতি, এবং তিনিই সমষ্টিরূপ মানবজাতি । 

যদি জগতের নমষ্টিকে ঈশ্বর বল, তাহা হইলে ঈশ্ব- 

রের ঈশ্বরত্ব বুঝিলে না ঈশ্বর মানিলে না। কারণ, 

এই বহিঃস্থ জগৎ যত বড় হউক নাঁ কেন, উহার 

সীমা আছে, ঈশ্বরের পীমা নাই 1 জগৎ সলীম, 

ঈশ্বর অনীম__আনন্তঃ এবং আপনার অক্ষয্য অনন্ত 

বৈভৰ হইতে আরও অনংখ্য জগৎ, অনংখ্য জীব 

এবং অমংখা প্রকার নূতন বিকাশ উৎপাদন করিবার 
ঈ* যুখা, ঈশ্বরের করুণা, ঈশ্বরের প্রেম ও পরার্থপরত1। 



৬৪ মানা মহাঁশক্তি | 
তপতি সি পপ পিএ রি লে পি লাস তিতা পাতলা লাম পোপ পাস লী পিসি পিপি াসিপাসাসাসিািসাসিপিিলাসিলা 

উপবুক্ত নামর্ঘ্যে সমর্থ । তিনি এই ভাবে অদৃশ্য অথচ 

সাক্ষাত্সন্নিহিত, -জগদবস্থিত অথচ জগন্বহিভূ্তি,_ 
নিরন্তর প্রকাশমান অথচ অপ্রকাশিত, ক্রিয়াশ্িত 

ও ব্যক্তশ্বরূপ, অথচ অব্যক্ত |” 

ভিক্টর কুদের উপরিধ্ণত সমস্ত কথাই উপনিষদের 

অন্তর তত্ব, এবং ভগবদ্ীতা। ও মার্কগেয় পুরাণের 
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এসি, ৯ পি পিপি পপ আসমা সিসি সাসপিসিিটিপাস্পিসিপিসি সপন লীন লী 

ভাব।নুবারিণী নয় কি? কিন্ত ভিক্টর কুলে, বড 

পণ্ডিত হইয়াও, দুর্ভাগ্য বশতঃ দেশের আধুনিক 

বেজ্ঞানিক নমাঁজে আশানুরূপ সমাদৃত নহেন । 

অধুনাতন বৈজ্ঞানিকের। বাধার কথা লইয়। বিশেষ 

আলোচনা করেন, এবং বাহার লেখনী-নিন্য 

গ্রত্যেক শব্দকে দেববাক্যের হ্যায় নম্মান করিয়া 

থাকেন, দেই ধীর-প্রশান্ত এগাঢ়বুদ্ধি হর্জাট- 

স্পেন্সার, ধীরে ধীরে,-অদ্ধ শতাব্দীর অত্তি কঠোর 

চিন্তাশ্রম অথবা মানপিক তপন্যার পরে, এ প্রনঙ্গে 

যে শেষ দিদ্ধান্তে পহছিয়ছেন, তাহা ধ্ড়নারের 

মত কবিনসুচিত ও কুদের উদ্দীপনাঁময়ী ভাষার 

'অভিবাপ্ত হইয়া ন্ক। থাকিলেও, অর্থে অতি বিমদ 

ও গভীর, এবং নত্যের দারল্য, স্বাভাবিক সৌন্দর্য, 

স্বতঃসিদ্ধ হদ্য-মহিমাঁয় সর্ধবাদিনম্মত,-পর্ধীজন- 

প্রির। শ্পেন্দার, 'জনন্ব, ও 'জগন্য়ত্ব* এই উভকর 

শব্দের মূল অর্থ সম্পর্কে ণশেষপ্রাকারে বিচার করিয়!, 

বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি বন্বন্ধে বলিয়াছেন যে 
41110 01009100 13 1)005700]) 1১০7৯030011 100 

৭১ ১011)011011)0 0116 1005 16 11101707, 

* হাব্বাট স্পেন্সরের আদিহ্ৃত্র অর্থাৎ] 11077 
11৩১" নামক গ্রন্থের শেষ সংস্করণ । 



৬ মানা মহাশাক্ত 

অর্থাৎ, জনন্ব-লক্ষণ ৭ বিশি, না জনন 

হইতে জি এমন প্রম্ের স্থান নাই । 
কেন ন! জন" অথব| 'এক জন' বলিলে যাহ বুঝা 
জণ্থতের আদ্যা শক্তি তাহার উর্ধন্থিত ও উচ্চতর 

জাতীয় । 
স্গেলপারের কথার অনুবাদ-এবন্ব ঘফল হয় নাই । 

তাহার এই বারগ্রাহি গভীর দিদ্ধান্তের গ্ররুত তথ 

একটুকু সুস্থির বুদ্ধিতে পরিগ্রহ করিতে হইবে । 

তাহার এই অল্গাক্ষর-গ্রথিহ সুত্রবৎ কথার বথার্ধ 
মন্্,তীহার মনের প্রকৃত ভাব বুঝিতে হইলে, 

এখানে পুনরুক্ত-পর্যালোটনাঁর ভয় না করিয়াঞ্, 

তদীর পুর্কোদ্ধত একটি বাকঠ উল্লিখিত কথার 

সহিত পুননবায় মিবাইয়। পড়িতে হইবে। তিনি 

£51110 61701906010 01 1176 50700019650) 0011 

1,511:001 1) 006 1)111716150 10081010071 09 1061 
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পি 

এই একটি বাক্য অবলম্বনে একখাঁনি ইহৎ গ্রন্থ 
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লিখিত হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য _নুক্মসার 

তত্শত্রের মত, কত দিকে অন্প্রনারিত হয়, ধর্ম ভন 

বিজ্ঞীনের কত কথাই ইহার মধ্যে আপনা হইতে 

জিয়া ঠাই লয়, এবং মীমাধ্নার অহায়ত। করে, 

তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের অতি সহজেই উপলব্ধি 

হইবে। দেই বিখ্যাত পৌরাদিক শক্তিস্তোত্র-_ 

ভুমিই বুদ্ধি, তুমিই জিনা লজ্জা তুমিই 

নহিঝুত।,ভুমিই শখ, তুমিই শ্বতি- হৃদয়ে ভুমি 
ভালকানা,_আজ্ায় ডি ভক্তি, এই বাক্যেরই 

বুগান্তপুন্ধীয় তরল ভাষা । অবতারতত্জের যত কি 
কথা! আছে, তাহাও এই বক্র অন্তন্নিবিষ্ট | ইহর 
ভাবার্ধ এই১- 

দেই যে আদিম ময়ের অশমভা মনুষ্য কল্পনা 

গ্রবর্তনায় অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, নে 

চিরপ্ররত্ত ক্রমিক অনুনপ্ধীনের চরম শিক্ধীস্ত এই.-- 

যিনি জড়জগতের শুক ও হুল নমস্ত পদার্ধে শঞ্জিরণে 

প্রতিষ্ঠিত ও পরিশ্মুট, তিনিই মনোজগতে মনুধ্যের 

চেতনামিয় মণোরতিনিচয়ে চৈতনোর অনন্তপ্রকার 

ভাব ও মৃষ্তিতে উচ্ছবিভ। অথাৎ গিরি-দরী- 
নিকর, নক্ষত্রশোভাঃ অভ্রবিদ্াদভূকম্পনঞ্চার। ও 

চি 

ই 
ঙ 
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নমুদ্রের ভূল ন-লাবি : জলোচ্ছ: বন যেমন নাহার , এক- 

বিধ শক্তির প্রত্যক্ষ প্রতিকূতি, মনুষ্যহৃদয়ের দয়া, 

স্নেহ, পরার্ঘপরত।, এবং প্রীতি ও ভক্তি না জগৎ 

পরীণনী ও জগৎপাবনী বস্তির লোকমঙ্গল্য ক্রিয়া ও 

তাহারই অন্যবিধ শক্তির নিত্য প্রত্যক্ষ ঠ্ গতি 

ইছার দৃষ্টান্ত গএনাতীত। 

তুষার-রাশিমণ্ডিত ধবলখিরির বিরাট বিগ্রহ, 

মাখার উপর মুষল-ধার। রৃষ্টির ও তৃর্ণড-বটিকার 

ভয়ঙ্কর পিলোড়ন হিয়া লইয়াও নানার পভাবে 

আপনি অুষ্তির রহিয়াছে, ইহা থেখন বিএময়ী মহা; 

শঞতর এক একার ছবি। অঞদার নজ্জনের নিল রঃ 

পশান্ত নি'মল হর, আংনারিক ভুঃখযদণার তুষা 

বৃষ্টিতে ক্লেশিত এবং দুর্ব,ভ-মুখের অত্যাচার-ঝটিকায় 

নিরন্তর নিপীড়িত হইয়াও, আপনার দ্মাযেহম 

উদ্গতভাবে আপনি অক্ষু্ন রহিতেছেঃ ইহাও তাহার 

আর এক গ্রৰাঁর ছবি । বন-ভুমির মহামহীরুহের 

প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে চিন্তা করিতে 
পার । একই'তরু, অথচ অব্য জীবের আশ্রয় । 

উহার পত্রে পত্রে কীট-পত্ক্গের কুটার ও প্রা- 
নাদ-কোটরে কোটরে ও অধঃশ্থ বিবরে অজ- 
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5 8 লিলি ঠাস পিএ তা 

টি -৯-০৯-পি পি তি উপ লট পল তিশা লও 

র প্রভৃতি নাদ্রিত নর্প এবং বক-ভন্গুক প্রহ্প্তি 

জাগরিত জন্তুর নিঃশ্বান ও নির্হাদ।% মঘুরেরা, 
ব্যাদ্রভয়ে, শাখায় বনিয়া কেকাঁরর করিতেছে 

মযুর-কঠভীত ক্ষুদ্র সুত্র সর্প দূরে যাইতে শঙ্কিত, 
অথচ নিজম্জি বিবরেও নির্ভয়ে তিষ্ঠিতে অনমর্থ 

হইয়া, অল্প স্থখনের মধ্যে অস্থিরভাঁবে ছুটিয়। বেড়াই- 
তেছে | & অপিচ.র্সশ্বাপদের নানিধ্য নঙ্েও শতশত 

বন-বিহন্গ, উদ্ধিতন শাখা-প্রশাখার প্রফুল্ল ফদয়ে উপ- 

বিষ্ট রহিয়া, প্রভাত ও সায়ংকালে, কখনও বা চন্ত্া- 
লোক-সশুদ্চাদিত স্থুরমা নিশীথে প্রকুতির" আরতি 

গাইতেছে । আর সে আশ্রয়-মহীরুহ ? উহা যেমন 

ছিল, তেসনই আছে, এবং অহি-নকুল ও বাজ-কপো- 

তকে ও একই বক্ষে পালন করিয়া বিশ্বেশ্বরীর অচি- 

স্তনীয় স্বভাবের একটু আভ। দেখাইতেছে। এই 

রূপ আবার নংদাঁর-কাননের মহামহীরুহন্বরূপ মহা- 

পুরুষ অথবা মহাশয়-লোকপাল-নিচয় ।॥ তাহাদিগের 

ঞ 

* “নস্ক,গান্তমতাঃ ক'১২ক্দাপ প্রোচগুধন্বগনাত। 

স্বেচ্ছাগ্রপুগভীরঘাষ্ভুজগ-শ্বাস-গ্রদীপ্তাপ্য়ঃ 1” 

8 “এহ'ম্মন্ ্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কু জতৈ: 
উদ্দেবান্ত পুরাণরে।হিণতরুত্কন্বেষু কুস্তীননাঃ1 



৭০ মানা মহাশক্তি | 

লোকোত্তর চারিত্রগৌরবের প্রতি চিত্তনিবেশ করি- 
যাও বিশ্বান্সিকার ধানে আর এক গ্রাম উপরে 

উঠিতে পার । তাওক্ এক এক অসাধারণ আশ্রয়- 

পুরুষকে অবলম্বন করিয়া যন ও বুডাঁন, নরল ও 

কুটিল. কোমল ও কঠোর, দীন-হৃদয় ভক্ত ও দৈত্য- 

বৎ দৃপ্ত ব্যক্তিরা, এক নঙ্গে ফুটিতেছে, এক সময়ে 
বাড়িতেছে, এবং একই ছায়া অবস্থিত রহিয়া নিজ 

নিজ স্বভাবের অনুনরণ করিতেছে । অথচ, নে 

নর্ধাভিভাবক _শ্বপর-পির্বিশেষে সহত্র-প্রাণপোষক 

মহাপুরুষ অথবা মহাশয় বাক্তির, এপ্রকার বিরুদ্ধ 

বন্ধঁনচয় হৃদয়ে ধারণ কপিয়াও যেমন ছিলেন, 

তেমনই আছেন, এবং আপনার উচ্চতর বিকাশে 

বিশ্বজীবন-রাপণীর আর এক উচ্চতর-সতর-স্থিত ভাব 

ও বৈভব প্রদর্শন করিতেছেন | 

বস্ততঃ, স্পেশারের মতে, খনিজ-ধ|তব-পদার্থ 

হইতে আরন্ত করিয়া অভ্যাচ্চ মাননিক-শক্তিনম্পন্ন 

মনুষ্য পর্যন্ত, দ্রশ্য জগতের গমস্ত পদার্থহই অনাদি! 

পরমার আবি অথব। বিকাশের এক একটি পৃথক 

স্তর । কিন্ত এই স্তরে স্তরে, মৌলিক নম্পর্কে, কিছু- 
মাত্র পার্থক্য না থাকিলেও, বাহিরে বড় পার্থক্য | 



সি দির | দুখ 
হিপ সিন গলাটা পিপিপি ই শিস পপি পোসপাস্পিসপিসপি 

1 '্বাতর-পার্থে, যেমন জীবনী শক্তির বিকাশ 

রে উদ্ভিদেরও সেইরূপ জীবন আছে। কিন্ত 

উদ্ভিদের জীবন অধিকতর উচ্চ, এবং পশুপক্ষীর 
নজ্ীবতা তাহা হইতেও উচ্চতর । এইরূপ আবার 

পশুপক্ষীর চৈতন্য আছে, মনুষ্যেরও চৈতন্ত আছে । 

কিন্তু মনুষ্যের চৈতন্য 'জনত্ব-ধর্মান্িত এবং সুতরাং 

শ্রেষ্ঠতর ; ৯ এবং যিনি ধাতিব, উদ্ভিদ, জান্তব ও 
মানব প্রাভৃতি সর্ধবিধ জীবনকে ওতপ্রোত ভাবে 
ব্যাপিয়, জণন্ময়-জীবন-লীলায় বিলপিত রহিয়াছেন, 

উাহারও জনত্থ অথবা ব্যক্তিত্ব আছে । কিন্তু তাহার 

সে পরম জনন্ব ও পরম ব্যক্তিত্ব মানবজাতির প্রতি- 

জন-নিষ্ঠ 'জনন্ব' ও 'বাঁক্তিত্ব' হইতে উচ্চতর-জ্ঞানের 

অগম্য ও জগদ্বযাপি । সুতরাং জগন্ময়ী অনন্তা, এক 

(ক) শ্রেঠতর ও শ্ে্ঠতম খাবে অনেকে আপত্তি করিয়া 

থাকেন। কিন্তু এ আপত্তি পুরাতন প্রয়োগ ও প্রধান বৈয়া- 

করণদিগের ব্যবস্থা শন্্নারে অমঙ্গত। যথা পাণিনীয় (৫1৩1৫৫) 

শত্রের ব্যাখ্যাবিবৃতিতে কাশিকায়,_“যদ্দাতু প্রকর্ষবতাং পুনঃ" 

গ্রকর্ষো বিবক্ষ্যতে, তদাঁতিশাফ্িকাভাদগরঃ প্রভায়ো ভবত্যেব । 

দেবো! বঃ সবিতা! গ্রাপয়ত শ্রেষ্ঠতমায় বর্ণে । যুধিষ্টিরঃ তেষ্ট- 
ভমঃ কুরূণাঁম্।” 



৭২ মানা মহাশক্তি | 
ত্রাস পাপা্িলসিপিসিপিিশিসিপসিপাসপাসিপাসি সি সস্পি উপসিলাছি পাসিপাস্পির্পি ৭৯৮৯৮ উপাপািসিসিপসপিসপপসপিপাতপ শিপ পাশিতাপাসিসিপাসপাসি ৯ পা১শসি পাপা্াদিতিসপিক্টাসপাসি ও ৩ 

জন? " হইয়াও, অনস্তকোটি জনের গৃথক্ পৃথক, জনন্বব- 
রূপ বিচিত্র ভাবের পুষ্ঠদেশে “পরাত্পর-জন” অথবা 

পরমাশ্রয়রূপে গ্রতিষ্ঠিত। এবংযেন জন না 

হইয়াও-অনসখখ্য প্রকার 'জনত্বে বিকশিত 

ম্পেন্পীরের এই বিজ্ঞান-নম্মত বিখ্যাত দিদ্ধান্ত 

উনবিংশ শতাব্দীর কীতিশ্তস্ত অথবা দার্শনিক-চিন্তার 

অন্ধকার-সমুদ্রে তরীচালনার জন্য উজ্জ্বলতম আ- 
লোক-স্তসভ-খখরূপ । ধাহার গুরুতির গ্রাশীত্সিক। বিশ্ব- 

ব্যাপিনী মহাঁশক্তিতে জনন্ব কিংবা ব্যক্তিত্বের ভাব 

স্বীকার করিতে কুষ্টিত হইয়!, তাহাকে (১০০108 

২7১71010080) মনুষ্যের মনঃশক্তি হইতে নিম্গতর পদার্থ 

অর্থাৎ আলোক ও বিদ্যুৎ প্রভৃতির সমান-জাতীয় 

বস্করূপে বণনার দ্বারা ভক্তিধন্দের মূল পধ্যন্ত বিনাশ 

করিতে ছিলেন, ইহা তাহাদিথের মত ও মোহময় 

নংস্কারের উপর কুঠারের ন্যার আঘাত করিয়াছে । 

এবং যাহারা নিজ নিজ আত্মার প্রত্যক্গ অনুভূতির 
অবলম্ব ন1 পাইয়া অন্যদীয় আশ্রয়ের জন্য আকুল 

হয়, ইহা তাহাদিগের চিত্তের নকল নংশয় ছেদন 

করিয়া ভয়-ব্যাকুলা ভক্তিকে পর্ধতের অচলা ভিত্তির 

উপর তুলিয়। রাখিয়াছে। এই লিদ্ধান্তের মারোদ্ধার 

পপ 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৭৩ 
সিপিডি পি লিপি লী সী শি পিপি পাতি পাপাসিীখিলাসপাস্পিিসিসপরসিসাসিপািািস পল্লি পা বানি পিউর্াছিপীসিরাসিরসপিস 

এই যে, মা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকগ অর্থে এক জন 

হইয়াও, ঠিক আমাদিগের মত এক জন নহেন। 

আম্াদিগের মত এক জন হইতে যে প্রকারের এবং 

যতটুকু চৈতন্যশক্তির প্রয়োজন, তাহা ত তাহাতে 

নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত আছেওক্চ কিন্ত, নে শক্তি প্রকারে ও 

পরিমাণে এত বেশী যে, তিনি এক হইয়াও অনন্ত, 

অনন্ত হইয়াঁও এক,__প্রাতি জন হইতে অপুথক্ হুই- 

যাও পৃথক্৮_পৃথক্ হইয়াও বর্ম | 

স্েন্নারের এই বাক্যের সহিত খষিদিগের দেই, 

* পাঠক এ স্থলে উনবিংশ শতাব্দীর অন্ততম তন্বাচাধা, 
পৃথীপূজ্য যোগী, মহধমতি (1707018, , 0007) ) 

ফ।ন্নিস্ নিউমানের পাঁচটি প্রপিদ্ধ পংক্তি পাঠ করিলে, প্রাণে 

বশ্বাদ ও ভক্তির অপূর্ব স্যৃঠি লাভ করিবেন ।-_- 

1. 58০৮1117045 080 206610106105 05 0106 01701011000 

115 

4100 00১৮ 1১0৯0) %1)10]) ভা 915001 10 011111)111, 

1110 0101 0বান, 

4১150, 07 10017010005 ০ 00610100015 1১0৮০ 001, 

11... 1119 504, 01901) ৮1)030 0150107 01০ 11010701) 5])0111 

010])0014, 

[10361796011 01758 51070068190016103) 2210 12107 

1)63106,), 



৭৪ মানা মহাশক্তি | 
সপািলাপাস্পিস্লিসপাসিপ সিপসপিস্িপসিসিপাসপিিসি পপি সপাসিশাপসপসমিপিসপস্পসসপস্পিস্লতাি লাপাত্তা লী এ পিস এসপির পন 

- .র্বন্বরূপা! সর্কেশা র্ধশক্তিবমন্ষিত1*এই মহা- 

বাক্যের কিরূপ আশ্চর্য্য একতা, তাহা বুদ্ধিমান্ পাঠ- 

ককে বুঝাইতে যাওয়া অনাবশ্যক। কারণ, এ 

র্ধন্বরপ' শব্দে যদি ভক্তির পুতুল গৌরাক্গদেবের 
হদয়বিরুদ্দ % [09১05 অর্থাৎ অভেদাদ্বৈতবাদ 

অথাৎ 

১। অন্ধ নহে--পচেতন, সেই দর্ধব্যাপি বিধি, 

সেই শক্তি-_বিশ্বে যাহা! সর্গারে জীবন। 

ঈশ্বর_এ নাম তীর-_সংজ্ঞাপ্রয়োজনে । 
২। মন্ুষ্যের যত কিছু অধ্যান্স সম্পদ্- 

(বুদ্ধি পীতি বিবেকাদি )_ তাহাতে সমস্ত 

আছে নিত্য বিরাজিত,--আছে আরও ব-- 

অতিরিক্ত_-নহে ঘাহা জ্ঞানের গোচর। 

« ভক্তি গ্রতিষ্ঠাতা-ভীগৌর।জ্গ ভগবানের উপাসনায় অধিকার- 

কেই মানবজাতির সর্ধগ্রধান আঁধকার বলিয়া জানিতেন, এবং 

ইহাই নর্ধদা শত প্রকারে মন্তুবাকে শিখাইতেন। সে উপাপনা 

অথবা ভজনার চরমতন্ গ্রেমভক্তি অর্থাৎ প্রাণের মহিত ভাল" 

বাঁসা। কিন্তু জীব যদি বিশ্বরূপ ত্রঙ্গপদা৫থ হইতে অভিন্ন হয়, 

স্তহ1 হইলে ভক্তি ও ভালবাদার আর ক্রিপ্। সম্ভবে কি প্র- 

কারে? তিনি, এইহেতু, শঙ্করাচার্ধ্যের মতের উপর ঘোরতর 

বিদ্বেষ গ্রদর্শন করিয়া, রাষান্থজের 'অভেদভাবের ভেদ? অর্থাৎ 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সঘর্থদ করিতেন। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৭৫ 
শপে সিটি টিটি শি শা তি সখা টিটি পিপি, ৯০৯৯৯ ০৯০৯ ৯০ ৯৯ এসি শি ৪ ৩০ ০৯ তা 

একটুকু অভিরিক্ত- মাত্রায় দেযোতিত হয়, তাহা! 
হইলে “সর্ষেশা” এই শব্দের দ্বারা ভক্তির উপযোগি 

ভেদ-জ্ঞান অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বেতবাদের মূলতত্ব পরি- 
ফ্কারূপে পোষিত হয় 1 সুতরাং, এই দিদ্ধান্ত জ্ঞানীর 

জন্য বিশুদ্ধতম জ্ঞান, এবং ভক্তের জন্য অস্বতের 

অক্ষয় নির্বরস্বরূপ | ইহা ধাহাদিগের হৃদয়ে দু 

মুদ্রিত হইবে, তাহারা বিশ্বব্যাপিনী অনন্ত শক্তিকে 

জ্ঞানযোগে নিরন্তর চিন্তা করিতে পারিবেন; অথচ 

তাহাকে ভক্তের আকুল হৃদয়ে,_ভালবানার অনন্ত 

আশায়, অনন্ত ও অতৃপ্ত পিপাযায়, অহ্বোরীত্র ম। 

বলিয়া ডাকি! প্রাণে পরম! শান্তি লাভ করিবেন । 

পিঠা 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

এই নিখিল-জগতের মূলাঁধার-রূপিনী বর্ধব্যাপিনী 
মহাশক্তি, নয়নাদি বহিরিক্রিয়ের বিষয়ীভূতা না হই- 

লেও, নিত্য সত্য পরম বস্ত, এবং তিনিই আমা- 

দিগের মা, এই এক কথাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের 
প্রতিপাদ্য কথা । অপিচ, তিনি শুধুই আছেন, 
এমন নহেতিনি সকল অময়েই, আমাদিগের 

অন্তরে ও বাহিরে ঘমান বিদ্যমান রহিয়। আমা- 

দিণকে দ্রেখিতেছেন ;_আমাঁদিগের কথা শুনিতে- 

ছেন,_আর মায়ের প্রাণে ভালবানিয়া, মাতৃন্সেহের 

অক্লান্ত যত্বে আগ্মাদিগকে ধীরে ধীরে বাঁড়াইতেছেন, 

এই এক কথাই এই পুস্তকে নান! প্রকারে বুঝাইতে 

বন্ত্ু পাইয়াছি। এবং কথার পোষকতার জন্য, নব্য 



পরিচ্ছেদ | ৭২ 
এ পি লস পদ তাস চি 

বিজ্ঞানের র বিখ্যাত আগার্ধ্য হর্দাট শ্পেন্সারের _ নাঃ 

পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি | কিন্ত বীহারা, বিজ্ঞা- 

নের নিকট, প্রক্রত সত্যনিষ্ঠার নহিত, আলোক না 
চাহিয়া, অন্ধকারের অন্বেষণ করেন ; এবং নিজ নি 

ঈগদয়ের ইচ্ছানঞিত অন্ধকারকে আঁদরে পুষিয়। রাখি- 

বার অভিলাষে, বিজ্ঞানের অতিকঠোর তপোবছি 
পরিহার করিয়া, জুই একটি উদ্ভ্রান্ত বৈজ্ঞাশিকের 

দোহাই দিতে ভালবাসেন, তাহার হয় ত বলিবেন 

গে, হর্ধাটি স্পেলারের কথায় কি আইনে যায় 2 

তান, 0 বৈজ্ঞানক-জগভের গুরু হইলে €। 
১৮ 'ন এল 72554 21 ১০52188 

এ] বব এপ টিমাত নু ধ্য। তাহার এ এক জাকুণও 

শহ। লইয়াছে) ভা -. বদি পাশার আকার না আইল, 

-তাঁভার বাছছে মাহ! জাঁডিজাভ হইয়াছে, ভা 

নর্দি 'গামার বুদ্ধিতে গুভিজভাতি না হইল, ভাত! 

গইলে, উহা লাগা অথ গুদযজুর বাকে। 

শখমার গ্রাভীভি অথবা উপ্ঙ্গার হবে কেন 



০৯ ৮৯ চা পাাসিপাউসপাসিসস্পিসিনাা সিসি িিপাসপীস িরাপাস্মিিাসপিতিি পিসি সিপাসপাস্িপিপাাসিিপা্িাি 

৪৮ মানা মহাশক্তি | 
সিন 

বুঝাইবে? যিনি, পূর্ণচন্ত্রের প্রন্র্িপ্ধ প্রাণ-প্রীণন 

জ্যোৎম্গা দেখিয়াঁও, জ্যোৎ্ম্ার সেই অপরূপ মৌ- 

নর্যয অনুভব করিতে না পারেন, কে তাহাকে 
সৌন্দধ্যের সর্ধ-জন-মোহিনী বানন্দমাধুরী সম্পর্কে 
শিক্ষী দিবে? এই জন্যই সত্য পাধনানাপেক্ষ, 

এবং উৎকর্ষ-লাভ ও জ্ঞান-উপার্জন. নিয়মিত-শ্রমা- 

পেক্ষ | অর্থাৎ, যে যথানিয়মে বাধন না করে, 

না ডাকে, না খোজে” _না ভজে, না পুজে, সত্য 

তাঁহার নৃন্নিহিত রহিয়াও তাহার কাছে প্রকাশ পায় 

না;_এবং যে, যথারীতি পরিশ্রম করিয়া, সৌঁপা- 
নের পর পোপানে উঠ্িবার ক্লেশ স্বীকার না করে, 

সে কোন বিষয়েই উন্নত হয় না, কোন কিছু তত্ব- 
সম্পর্কেই জ্ঞানের আনন্দময় আলোক লাঁভ করিতে 

পারে না। 

কিন্ত, ইহ! সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, হর্কাট 

ম্পেন্দারের মত যুগ-তত্বের আচার্য, জগৎপূজ্য জান-' 

পিদ্ধ পুরুষের এ সংসারে কোন দিনও একা বহেন 

নাই, এক! চলেন নাই | তাহারা প্রত্যেকেই একা! 
এক সহজ । তীাহাঁদিগের একটা প্রাণ শত-সহজ্র 

পাঁণের ভাষ্যকার অথবা ভাব-জ্ঞাপক,-শত-সহজ 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ | ৭৯ 
শের ৩ ৩ 

প্রাণের ম্বাভাবিক আকর্ষক ও শক্তিপোষক | তীাহা- 

দিগের এক জনের বুদ্ধি ও এক জনের হাদয়, স্বদেশে 

ও বিদেশে, শত-সহত্র মনুষ্যের বুদ্ধি ও হৃদয়কে, 
উন্নতি ও মঙ্গলের দিকে সঞ্চালন করিবার যোগ্য | 

ইহ! তাহাদিগের মহিমা নহে, মহিমা সত্যের )- 

মহিমা! বিধাতার সংবিধানের ; আর ইহার প্রমাণ 

পৃথিবীর পুরাতন ইতিহাস এবং উনবিংশ শতাব্দীর 

অস্তিম-বাণী ও অস্ৃত-শীতল ভক্তির উচ্ছাস । 

যখন অষ্টাদশ শতাব্দী, লোৌক-ভয়ঙ্কর করাশি- 
রাষ্-বিপ্রবের অবসান সময়ে, অস্তগমনোশুঁখ সুর্যের 
যায় ডুবু ডুবু, তখন সমস্ত সুসভ্য জগ্বৎ কেমন একটা 
অন্তঃশোষক নৈরাশ্যের অন্ধকাঁরে সমাচ্ছন্ন। তখন 
ভক্ত মাত্রই মনে বিষণ্ন; হৃদয়ে অবসন্ন, ভক্তি আর 

জ্ঞান পরম্পর-বিরোধে বিপদাপন্ন । সেই রাষবিপ্ল- 

বের দেশ-কাল-পাত্রমুচিত উতকুষ্টতম ফল, অর্থাৎ 
অগা কোম্টের পরার্থপরতামূলক নিরীশ্বর-ভন্তি- 

বাদও ষ্ক তখন পর্য্যন্ত মুকুলিত হয় নাই । কেন না, 

* বাহারা কে।ম্টের গ্রন্থপত্র ও জীবণবৃত্ত মনোযোগের সহিত 

পাঠ করিয়াছেন, তাহার] জানেন বে, এশী শক্তির উপলদ্ধি 

বিষয়ে অন্ধকারে রহিয়াও তিনি ভক্তিকে মন্ুয্যপ্রককতির সব্ধ- 



৮০ মা-_ন। মহাশক্তি | 
২৬০৮৫ লাসিপসলাসি সিস্ট পিসিপটিশ পাসিপািসসি পসপালিন্পীসপাস্পাছিপাসপিসসপসিপসিপসপিসসম্পা্পিস্পা পাকি 

তখন ভক্তির নাম মাত্র শ্রবণেই মনুষ্যের চিত্ত অগ্রি- 

ময়, চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠ্ঠিত। ফলতঃ, আজি যে 
সকল কথাঃ নিহিলিজ্ম. (10180 ) অথবা নাস্তিতত্ব 

নামে, সংসারে উপেক্ষিত ও উপহসিত হইতেছে, 

যে নকল কথা কহিয়া মাইকেল বেকুনিনি * প্রভৃতি 

রথা-জ্ঞানীভিমানী বিশ্বপ্রোহি ব্যক্তিরা মনুষ্যের 

নিকট ধিকুত ও বিড়ম্বিত হইতেছে, তখন অধি- 
কাংশ জ্ঞানীই সেই সকল কথার প্রচারক; আর, 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত স্বপ্পেও যাহাঁদিগের বাক্ষাৎ- 

কাঁর ঘর্টিত না,_ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহা- 
রাও এঁ ভাঁবেরই ভাঁবক, এ পথেরই পথক, $ এবং এ 

বাদ্যেরই তাল-বাদক। 

পারি তাপস লেস পাতপ্ পসিরাস্পা সা ০ 

গুধান বৃত্তি বণিয়! মনে করিতেন। কিন্তু সে ভক্তির আরাধ্য 

দেবতা রাষ্ট্রবিগ্নরবেরই উপযোগি বস্ত, অর্থাৎ মানবজাতির সমষ্টি- 
রূপ মনঃকল্পিত বির!ট্ বিগ্রহ । 
* 51119 10311001)001 011 (11030 1169 10101) 1190 €70811 

001) 1173 [১0০0৮ ০110 10) 91050], 190০. (9০৫ 

200 0719 3680: 1110790] 7387070307, ) 

". ধু “তত্র কুশলঃ পথঃ1-(পাণিনি ৫1২৬৩)--বুনিত্যেব। 

তত্রেতি সপ্রমী-সমর্থাৎ পথিন্ শব্বাৎ কুশল ইত্যন্মিন্র্থে বুন্ 

প্রতায়ো ভবতি। পথি কুশলঃ পথকঃ” ইতি কাশিকাম্নাম্। 



 সেঙ্িন এখন চিনা শিয়াছে। মানবজাতির 
চিন্তাশ্রোতে এক শতাব্দীর তরু ভর ভাটার পর 

নুতন জোঁয়ার' বহিয়াছে, নুতন তরঙ্গ উঠিক্কাছে )- 
এবং পৃথিবীর পণ্ডিত ও মূর্ধ, ভাত্বিক ও ভাবুক, 
বৈজ্ঞানিক ও কবি, এতিহাসিক ও উপন্যাসিক, সক- 

লেই স্পেন্ষর, টেনিসন, ফিক্কে ও স্যাভেঙ্গ প্রভৃতির 
ন্যায়, সেই -্বচ্ছ-সুখ জোয়ারের জলে, স্নীত-পৃত 
হইয়া, জয় জগন্ময় বলিয়া মনের আনন্দে জয়- 

ধ্বনি করিতেছে ;+--সকলেই যেন বছ দির্টনর পর 

হারাঁধন পাইয়া, তাহ! যার-পর-নাই ষজ্ে তুলিয়া, 
বুকের মধ্যে লুকাইয়ু]ু রাখিতেছে, আর আরাধনার 
অনির্কচনীয় ভাবোচ্ছণামে নয়নজলে ভাদিতেছে । 

_ বিজ্ঞান-সমালোকিত মানব-জাঁতির এইন্প অদুষ্ট- 
পুর্ব হর্ষোৎসবের কাঁরণ কি? ইংলও, উহার কণ্ঠ» 
স্বরকে সপ্ডমে তুলিয়া, সহর্ষপুলকে বিশ্বাস ও ভক্তির 
বিজয়-সঙ্গীত গাঁইতেছে +-অতলাস্ত-সমুজের ' পর- 

পাঁর হইতে, আমেরিকা, সেই সঙ্গীতে, নুর মিশাই- 
তেছে 7--এবং জ্রীন্স, জন্মমী, রুষ, ইটালী, অষ্ট্রেলিয়া 
ও আক্রিক। প্রভৃতি দেশ-নিচয়ও, মেই জুধাময় 

সঙ্গীতেই অভি গভীত নহানুভূত্তির ব্বরলংঘোগ 



ধু. মানা মহাশক্তি। 

করিয়া, পৃথিবীর মাকে অপার্থিব ্ ্য-ীতির | 
সমতানতা বিষয়ে শিক্ষা দিতেছে । পুররপি জিজ্ঞাসা, 

করি, ইহার কারণ কি? বিজ্ঞান কি তবে, গত 

কালের পর, নেই অপ্রত্াক্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে? 

জীব কোন কালে বাঁহাকে চক্ষে দেখে নাইকো 

কালেও বীহাকে চক্ষে দেখিতে পাইবে বলিয়া! আশা! 
করে নাই, উনবিংশ: শতাব্দীর বিজ্ঞান কি সেই 

'অবাঁঙ মনসৌঁগোচর” অগিস্ত্য শক্তির দর্শন পাই- 

য়াছে? তাহা নহে। মনুষ্য কোন দিনও চর্ম চক্ষে 
তাহার দর্শন পাইবে না। কিন্তু বিজ্ঞান যে পথে 

চলিয়া, যে উচ্চ শৈলে উঠিয়া, যে ভাবে যাহা 

দেখিতে পাইয়াছে, তাহ। তাহার প্রত্যক্ষ দর্শনেরই 

গ্রতিরপ । 

« এই যে অনন্ত জগৎ, মন্গুয্যের সম্মুখে ও পশ্চাতে, 

দক্ষিনে ও বামে"-উর্ধাদিকে ও অৃধাভাগে বিস্তা- 
রিত রহিয়া, আলোকে ও অন্ধকারে সমান বিন্ময় 
জন্মাইতেছে, বিজ্ঞানের চক্ষে ইহা এইক্ষণ হস্তধুত 

আমলকবৎ এক অথও--অবিষ্ছি্ন_-অবিভকত-_অন্- 

| বহিরনুস্যুত- পূর্পদার্ধ।. মনুষ্য, পুরাকানে, এই 

একটি জগৎকে এক কোঁটি পুখক. পৃথক. জগৎ মনে 
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করিত 1. বেন আকাশের সুর্য এক নস, নত জা 

এক বন্ধ, গ্রবং বনের ফুল ভূতীয় বন্ত 1 কিন্ত ইদাঁন 
স্তন-বিজ্ঞানে ইহা' প্রত্যক্ষবৎ প্রমা্িত হইয়াছে ৫ 
কিবা আকাশের চন্্ যয, কিব। উদ্যানের খিক! 
ও গোলাপ, কিবা সহঅ-কোি যোঙ্গনের পর-পার- 
স্থিত স্ুদূরবন্তি পিরিয়ন নক্ষত্র, কিবা সুকুমারী ও 
সুরুচিবালার সুম্সিপ্ব-পবিত্র প্রশান্ত মুখচ্ছবি, অথবা 

লিলী ও এমেলীর আমোদ-বিলমিত শ্মিত-নেত্র, 
সংসারের সমস্ত বস্তই এক বস্তু-নমস্ত পদীর্ঘই 

এক পদার্থ,_-একই সুত্রে জড়িত,-একই 'উপকরণে 

গঠিত ;--এবং অনন্ত-বৈচিত্র্যে বিভক্ত হইলেও একই 

কার্য্যে নিযুক্ত+_একই পরিণাম অথবা লক্ষ্যের দিকে 
প্রধাবিত ।---- 

-_এক বিধি,-এক বস্ত, 

--এক দিব্য-দূর-ভব্য--ভাবী পরিণাম,-- 
সমস্ত বিশ্বের গতি সেই এক দিকে-_ক্ঈ 

' আজি ভুমি আমার শক্র হইয়া ধ্লাড়াইয়াছ,_- 
আমি তোমার. নর্বনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র 
করিতেছি । কিন্ত তুমি আর আমি এক-প্রাণ9- 

.ঞ্গ টেনিসনের অন্বাদ-চেষ্ট! | 



কি আরা েসষীগ-ত খন্যোত, 
যেন চক্রোনয়ে-লজ্ছিত ছইয়া, ন্নক্তা-পট্রতার সার 

নুকাইয়া রহিতেছে,-স্চন্্র আর খনেযাত উন্ভয়েরাই 
আলোকময় তনু একই বন্ধর -ফুইটি, শিক 

এই 'অনস্ত বিশ্বের উল্জিখিতরূপ একত্ব কিংবা এক- 

শয়ন্ব চিন্তা করিলে, মন্ত্র মন, কোথায় যাইয়া, 
কি ভাবে, কাহার কাছে চলিয়া পড়ে,__যাঁহা! বহি- 
শ্চ্ষুর অদৃশ্য, তাহাও কিরূপ বিস্ময়াবহ কৌশলে, 
চিত্রচক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়া, কেমন এক আনন্দ 
জস্মায়, তাহ। ভাষায় কেহ পরিব্যক্ত করিতে সমর্থ 

হইবে কি? 

জগতের একত্ব যেমন আজি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 
নিদ্ব-তত্ব” জগৎ-প্রকাশিত শক্তি-সমূৃহের তথাবিধ 

শ্রকত্ব, অথবা একময়ত্বও, সেইরূপ, অধুনাতন বিজ্ঞা- 
নের নিকট আর 'একটি পরীক্ষিত নত্য | ইহা কথিত, 
হইয়াছে যে, জগতের জলে স্থলে ও নক্োষওগলে, 

সর্বত্রই শক্তির 'শত-বিধ কার্য, দহন প্রকার ক্রীড়! 
সতত মন্ধুষ্যের চক্ষু, কর্ণ ও চিত্বব্রতিকে আকর্ষ' 
আলোড়ন করিয়া থাকে গর মনুষ্য প্রক্কৃত তত্ব 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৮$ 
মি 

পরিগ্রহ করিতে পারুক আর ন! পাঁরুক, সে নকল 

স্থলেই, সেই শক্তিনংসাধিত বৃষ্টিপাত-প্রভৃতি স্বাভা" 
বিক কার্য্য হইতে আপনার দেহপ্রাণ রক্ষা! করিবার 

জন্য, সর্বদা যত্বুপর রহে । আকাশ যখন বিছ্যুচ্ছটার 

বিলা-প্রতিভায় সেই এক মনোৌহর-ভয়ঙ্কর বিচিত্র- 

মৌন্ধ্যে বিভাপিত হয়,_বিজলীর সেই মোহন- 
রেখা, যখন একটি জ্বলন্ত বহিরেখ! অথবা বহ্রিময় 
ব্যাল-পুচ্ছের মত, মুহুর্তের মধ্যে আকাশের এক প্রান্ত 

হইতে আর এক প্রাস্ত পধ্যন্ত ব্যাপিয়! পড়ে, বাঁল- 

কের মন তখন যেমন হয় বিস্ময়ে চমকিত, €তিমন হয় 

ভয়ে অভিভূত । তাহাকে কেহ উপদেশ না করি- 
লেও, সে ভীত-ভীষ্ত হৃদয়ে দৌড়িয়া ঘরে চলিয়! 
যায় ;+_এবং মায়ের কোলে আশ্রয় লইয়া ;-_মায়ের 

গলাটি বাঁছুলতায় জড়াইয়া ধরিয়া, মেঘবিলাপিনী 

£বিছাদ্ধরণী' মহাশক্তির বাড়ী, ঘর ও গৃহস্থালীর বিবিধ 

সংবাদ জিজ্ঞান। দ্বারা, কারণজিজ্ঞান্থ ও তত্বপিপাস্থ 

মনুষ্যপ্রকৃতির পরিচয় দেয় | | 

যনম্থবি-জন-মাননীয় মোঁক্ষমূলর বলেন ঈ* যে, বাঁল- 
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কর মনে এই যে ভীতির সঙ্গে বিন্যয়ের স্ফুত্তি, ইহা- 
রই অস্তত্তলে, আপনা হইতে উচ্চতর, ভ্গঙ্গর বহিঃন্থ' 
শক্তির অলক্ষিত অন্ুভূতি,_এবং বেই অনুভূতি 
বালকের' অবশ্যস্কাবি ধর্মজীবন অথবা' অনস্তোন্ুখী 
ভক্তির প্রথম ভিত্বি? বালক, আঁপনার মনের ভাৰ 
ভাল করিয়া বুঝে না,হ্যাহা কিছু বুঝে, তাহাও, 
আর এক জনকে ভাল করিক্া বুঝাইতে পারে না । 
কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে, যেন তাহার বুদ্ধির 
অগোচরে, তখন হইতেই, ধ'রে ধীরে, একটা জ্ঞান- 

বিশ্বাদের'অস্কুরোদ্ধাম হইতে থাকে | ইহা স্বভাবতঃই 

তাহার মনে লয় ষে, মে যেমন এক জন, তাহার বা- 

হিরে,__এই বহিঃস্থ বংসারে, আরও অনেক অদৃশ্য 

জন আছেন। তাহাদিগেরই শক্তিতে, নুর্ধ্য প্রাতঃ- 

সময়ে উদিত হইয়া, সারা দিন শুন্য পথে আকাশ ভর- 
নণ করিয়া, সন্ধ্যাকালে শুন্য-নাঁগরে ডুবিয়। যায় +-- 

চক্র মেঘের আড়ালে উকি ঝুকি দিয়া, বালক-বালি-, 

কার সম্ভাষণ করিয়া, হানিয়! হাসিয়া কথা কয় 7 
মেঘ সকল, উড়ন্ত পর্ধত, ইন্দ্রের এরাবত, অজগর 
সর্প, অথবা! বিকট-বিশাল মকর ও কুস্তীরের মত, 

আকাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া, উড়িয়া বেড়াইয়া, কখনও 
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ক্রোধে বর্জিতে রহে, কখনও গায়ের উপর জল-ধার? 
টালিয়। দেয় ;-বাধু, মনের বিরাগে, ঝটিকার বেশ্ব 

ধারণ করিয়া, বড় বড় গাছের ডাল পাঁল। ভাঙ্গিয়া 

বিক্রম দেখায়, ও দুষ্ট নষ্ট লোকের ঘর বাড়ী উড়া- 
ইয়া নেয় $--এবং অগ্নি, অনংখ্য-গৃহ-দাহি গ্রাম- 

দাহের সময়, উহাঁর “উত্ভাল-তুমুল* লক-লক জিহ্বা 
প্রমীরণ করিয়া, কাঙ্গালের কুটীর ও সম্বদ্ধের সু 
জ্জিত সুরম্য ভবন, সমস্তই পুডিয়া ফেলায় ! 

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, জগতের সকল স্থানই 
খক্তির কোন না! কোন রূপ লীলাস্থান, এবং বালক 

ও বৃদ্ধ, অনভ্য ও ,নুনভ্য, বকলেরই সে বিষয়ে 

্বাভাবিক জান | মনুষ্যজাঁতির মধ্যে যাহারা আঙ্জ 

পর্য্যস্তও বনেচর জীবের অবস্থায় রহিয়াছে, বন- 

দঙ্গলে বাঁন করিয়।, বন্যপশু কিংব। পিশ্বাচ 'ও রাক্ষ-, 

মের মত জীবন যাঁপন করিতেছে, তাঁহারাও এক 

প্রকারে শক্তিরই উপাঁসক । তাহারা কখনও আ- 

কাশে, কখনও উচ্চ রৃক্ষে, কখনও অদৃষ্টপূর্ব বৃহৎ- 
কাঁয় র্পাদির শরীরে, রৃষ্টি-বাদল, ঝড়-তুফান ও 
লোঁকমারি প্রভৃতি ভয়াবহ ঘটনার অধিনায়ক জগ- 

চাঁলক শুক্তিনিচয়েরই অস্তিত্ব কল্পনা! করে; খ্রবং 
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লাল মস্ত পা শপিস্পসিসটিস্পিীি তি ০ 

সে নকল শক্তিবিগ্রহের সন্তোষ সাঁধনার্থ, ফল মূল, 

মিষ্টবন্ত, অথবা মদ্য মাংসাদি মাদক ও মোদক 
সামগ্রী উপহার দিয়া, আপনাকে একটু আশ্বস্ত 
মনে করিয়া থাকে । 

কিন্ত নে শক্তি এক, না| অসংখ্য? স্পেন্নর যে 

শক্তির ধ্যান ও মননকে ধর্ম-জীবনের মহতুম অনুষ্ঠান 

বলেন +_ মনুষ্য, তাহার মতে,_এবং এবট, ডেনার, 
হপ্ন্, হিউবার, ও ট.াইন প্রভৃতি শত শত বৈজ্ঞা- 

নিক-ভক্তের বিশ্বাব-অনুবারে, দিবসে নিশীথে,- 
জাগরণে ও নুষুপ্তিতে, সাক্ষাৎ-নম্বন্ধে যে শক্তির 

ক্রোড়ে অবস্থিত, আঁমাদিগের এ্রত্যক্ষ-পরিদ্শ্যমান' 

প্রাকৃত-শক্তি-দমূহের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে 
কি? যে শক্তি, পৃথিবীতে, নিউটনের ঘময় হইতে, 

আকর্ষণী নামে অভিহিত রহিয়াছে, এবং গ্রহ ও 

'নক্ষত্রনিচয়কে নিজ নিজ কক্ষে বিধৃত ও পরিভ্রাগিত 
রাখিয়াছে, দেই মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির সহিত অগ্নির 

সন্তাঁপনী, বিদ্যুতের বৈদ্যুতী, অল্লজানাদির রানা- 

য়নী ও অয়স্কান্তের চৌন্বকী প্রভৃতি অন্যান্য প্রারত- 
শক্তির বিশেষ কোন নম্পর্ক মনুষ্যের জ্ঞান-গোচর 

হইয়াছে কি? অপিচ, এই সমস্ত পৃথক. পৃথক্ 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৮৯ 
০ সলাত 

শক্তির সহিত সেই মূলীভূত-মহাশক্তিরও কোন 
গ্রকার বিশিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ বন্ধন বিজ্ঞানের আলোকে 
উপলব্ধ হইতেছে কি? 

বিজ্ঞান এ বিষয়েও, ধীরে ধীরে, বহু শতা- 

বীর পরীক্ষণ ও পরিশ্রমের পরে, একটি অমূল্য, 

অভ্রান্ত, অনন্ত-বিস্তারিত মহানত্যের আশ্রয় লাভ 

করিয়াছে-যেন অপার ও অগ্ীধ সমুদ্ধের উদ্বেল 

তরঙ্গরাশির মধ্যে দাড়াইবার একটুকু ঠাঁই পাই- 

যাছে। এবং*মনুষ্যজাতিকে মুক্তকষ্ঠে উপদেশ 
করিতেছে যে, মনুষ্যের করস্প্ট কুসুম-রেধু ও 

কোটি-কক্প-যোজন-দূরস্থ নক্ষত্র যেমন এক পদার্থ, 

জগতের সমস্ত শক্তিই সেইরূপ, একই অবিনাঁশি, 
অনন্ত-বিলাসি মহাশক্তির মহৈশ্বর্ধ্য-লীলা ও এক-তত্ত- 

বন্ধ। আগুন দ্রষ্টব্যে নিবিয়া যায় + কিন্তু, উহার 
নন্তাঁপনী শক্তি, এ মুহুর্তেই, আর এক মুক্তিতে ্রীডা 

করিবার অবকাশ পায় । ঝড় থামিয়া যায় $- 

ঝটিকার ক্রীড়া-সঙ্গিনী কনক-দামিনী, মনুষ্যের 
দৃষ্টিপথ হইতে অপস্থত হইয়া, যেন আপনাঁতেই 

আপনি লুকায় +- কিন্তু প্রক্কতির যে সকল শক্তি 

বারুরাশিকে বিলোড়িত করিয়া, প্রচণ্ড ঝঞ্চাবাতে 



৯০ মান] মহাশক্তি | 

প্রবাহিত ও বিছ্বাত্প্রভায় প্রকাশিত হইয়াছিল, 

তাহার! তত্ক্ষণাৎই, নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর ন্যায়, 
রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া, আর পাঁচ প্রকার অপরি- 

হার্য্য প্রাকুত কার্যে প্রয়োজিত হয় | 

সার উইলিয়ম গ্রোভ, “শক্তির পরম্পর মন্ন্ধ,”ঈ 

নীমক লুবিখ্যাত গ্রন্থে, বহুবৈজ্ঞানিকের মুখ-পাত্র- 
রূপে, এই কথাই বিবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সহকারে 

অশেষ-বিশেষে বুঝাইতে যত্ব পাইয়াছেন;__তাঁহার 

প্রধান ব্যাখ্যাকর্তী উইলিয়ম ল্যাণ্ট” কারপেন্টার, 
তদীয় “প্রক্কাতি-নিহিত-শক্তি” এ; নামক গ্রন্থেও, আ- 

লোক, উত্তাপ, আভাপনী ও আকর্ষণী প্রভৃতি শক্তির 

নহিত জগতের সর্ধবিধ শক্তির একাত্মতা ও এক- 

সুত্র-বদ্ধত। যাক্িক প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন 

করিয়া, ভক্তিতে তদ্গীত হইয়াছেন; এবং শক্তির 

নুবিখ্যাত উপাসক টিগডেল, মূর্খের নিকট নাস্তিক 

অথবা অনস্ভিবাদী বলিয়া পরিচিত হইলেও, ভাবৰ- 

বিভোর-কণ্ঠে কহিয়াছেন,___- 
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ভৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৯১ 
এ স্পা 

“শক্তির প্রবাহ অনন্ত কালই সমান বা এক । 

উহা সঙ্গীতের কল-মধুর-ধ্বনিতে, যুগ্বান্ত হইতে 
যুগান্তরে গড়াইয়া যাইতেছে ; এবং জগতের সর্বাবিধ 

ামর্ধ্ন্ফুত্তি, জীবনের সমস্ত প্রকার প্রকট-মৃত্তি ও 

ছৃশ্য-নিচয়ের বিবিধ বিকাশে উহারই ছন্দের বৈচিত্র্য 

দেখাইতেছে।” 

পূর্বে কহিয়াছি যে, শ্পেন্পর এই মহাশক্তিকে 

চৈতন্যময়ী না বলিলেও, চৈতন্যের প্রত্ববণ-রূপিণী, 

অথব। চৈতন্য হইতে উচ্চতর পদার্থ বলিয়। নির্দেশ 

করিয়াছেন 1 তাহার এই কথার মধ্যে একটি গুরু- 

তর প্রশ্ন পিহিত রহিয়া যাইতেছে | বেই প্রম্ম এই, 

_-চৈতন্য হইতে জঁড়-শক্তির উৎপত্তি, না জড়-শক্তি 

হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি? ইহা পাঠক অবশ্যই 

বুঝিতেছেন যে, যাহা চৈতন্য বলিয়! এখানে উল্লি- 
খিত হইতেছে, তাহারই দ্বিতীয় নাম প্রাণ_তৃতীয় 

নাম পরম-পদার্থ অথবা আত্ম। সুতরাং, প্রন্ন 
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৯২ মানা মহাঁশক্তি | 
পিপিপি 

পরিক্ষত ভাষায় এইরূপে পরিণত হইতেছে যে, 
জগতে আগে চৈতন্য,-না আগে জড়? আমরা 

এই জগতে অহোরাত্র যে অদৃশ্য-শক্তির লীল। মাত্র 

দেখিতেছি, তাহা হইতেই জল অগ্নি প্রভৃতি জড়- 

বস্তর ক্রম-বিকাশ,না জল অগ্ি প্রভৃতি জড়বন্ত 
হইতে সেই শক্তির প্রকাশ ? 

সংনারে জড় ও অজড়, অথব। চেতন ও অচেতন, 

এই উভয়-বিধ বস্তুই যে সর্ধত্রবিদ্যমান রহিয়াছে, 
তাহ! কে অ্বীকার করিবে? মানুষ হাসিতেছে, 
কাঁদিতেছে,_ ক্রোধে ফুলিতেছে,_কামাদি পাঁশব- 
বৃত্তির উত্তেজনায়, ছাগ কুন্গুরকেও লজ্জা দিতেছে; 
লোভে শ্ৃগালের মত হাত বাড়াইতেছে $- 

ক্ষোভে মার্জারের মত অবদন্ন হইয়া দূরে নরিয়া 

বনিতেছে +-সুখের অনুভূতিতে ফুলের মত ফুটি- 

তেছে »_-আবার শোক ও দুঃখের অনুভূতিতে শুক্ষ- 

লতার মত ঢলিয়া পড়িতেছে ;_কখনও পরার্থা 

প্রীতিতে দ্রবীভূত হইয়া, আপনার মুখের গ্রান 
পরের মুখে তুলিয়া দিতেছে ৮_কখনও বা স্বার্থ 

মোহে অন্ধীভূত হইয়া, পরের সর্বস্ব কাঁড়িয়া নি- 

তেছে,_সে পর, যার-পর-নাই উপকারী জন হই- 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৯৩ 
চে 

শি সিসি সি ৭৯৯ ০০৮ সিসি সিকি সি পিল 

লেও, তাহাকে বৃথা-বিপন্ন করিয়া, আপনার প্রতুত্ব- 

রদ্ধির চেষ্টা পাইতেছে । মানুষের এ সকল ক্রিয়া ঘ 

নিত্য-প্রত্যক্ষ । আর, এই ক্রিয়া-মুদয় মনুষ্যের 

হর্ষ বিষাদ, কাম ক্রোধ, লোভ ক্ষোভ, সুখ দুঃখ? 

প্রীতি ও স্বার্থপরতা প্রভৃতি যে সকল ভাবের বহিঃ- 
প্রকট মৃত্িমাত্র, প্রত্যক্ষ না হইলেও, বেগুলি অবশ্যই 

জল অশ্রি ও দোন। রূপার ন্যায় প্রকৃত পদার্থ ;-- 

মিলের মতে (0৩ 905 9৭. 080৪৮) একমাত্র 

নিঃবংশয়প্রতীত প্রকৃত ও সত্য পদার্থ। কন্ত উল্লি- 
খিতত হর্য বিষাদাদি, চৈতন্যাত্মক পদার্২-নমূহ জড়- 
শগ্তিরই নানা প্রকারু ক্রিয়া ;_ন1 ঝটিকা, বৃষ্টি, জলো- 
চ্ছাঁদ ও ব্জপাত প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়া নির- 

বচ্ছিন্ন জড়কীর বলিয়া! প্রতীয়মান হয়, সে সক- 

লেরও ন্তম্মবলে চৈতন্য ? 

বর্তমান কালের বিজ্ঞান এবিষয়ে যে দিদ্ধান্তে 

পঁছঠিয়াছে.জড়-বস্তকে ভাঙ্ষিয়া চুরিয়া, আগুনে 
পোড়াইয়|, জলে ভিজাঁইয়া, তাঁপে গলাইয়া, এবং 

আরও অশেষ-প্রকার তত্বচ্ছেদে বিশ্লেষ করিয়া, 

যে সার-কথ! জানিতে পাইয়াছে, তাহ! সাধারণ 

লোকের নিকট বড় বেশী বিস্ময়-জনক বোধ হই- 



৯৫ মা- না মহাঁশক্তি | 

লেও, প্রত জ্ঞানীর নিকট প্রাণ-প্রীতিকর ও পরমা- 
নন্দপ্রদ | বিজ্ঞানের সেই সার-কখা অথব। সার- 

সিদ্ধান্ত এই যে,- মনুষ্য এত কাল যাহাকে জড় বন্ত 

জ্ঞানে জন! করিয়াছে, তাহার পুথক্ ও স্বতন্ত্র 

অস্তিত্ব নাই; কারণ, জড়-বস্তর পরমাণু চৈতন্য- 

শক্তিরই চরমবিন্দুবৎ । আমি এ মহাতত্ব সকল- 
শ্রেণীর পাঠককে সহজে বুঝাইতে পারিব, এমন 
আশ। করি না । কেন ন', বিষয় দেরপ রহজবোধ্য 

নহে । কিন্ত এখনকার প্রধান ও প্রনিদ্ধ বৈজ্ঞা- 

নিকেরা এ প্রসঙ্গে যাহ কহিয়াছেন, বোধ হয়, 

মনে কথাগুলি কানে শুনিলে, সুকুমারমতি পাঠ- 
ফের মনও অচেতনবৎ-প্রতীয়মাঁন জড়-জগৎ হইতে 

চৈতন্যশক্তিময় উর্ধ-জগতে উঠিবার জন্য উৎকুষ্ট- 

লোপাঁনপরম্পরা লাভ করিবে । 

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে হকৃশ্রি ঘোরতর (15167 

%19%) জড়বাঁদী বলিয়া বিখ্যাত । হক্শ্ি বলিয়া- 

ছেন যে, জড় হইতে চৈতন্য, না চৈতন্য হইতে জড়, 

__ অর্থাৎ এক দিকে পূর্ণ জড়-বাদ, আর এক দিটৈ 

পূর্ণ চৈতন্যবাঁদ,_অথবা৷ অনুভূতিবাদ, _এই' দুইয়ের 
মধ্যে একটিকে আপনার বলিয়া গছিয়া লইতে 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৯৫ 
'ছাস্সি পিসি, 

হইলে, আমি এই শেষোক্ত তত্বকেই, সত্য বলিয়া! 

স্বীকার করিতে বাধ্য হইব।৯% যোছেফ কুক এক 
জন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক । বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে 

অনেকেই ভীহাঁকে শিক্ষক ও সদ্ুপদেষ্ট। বলিয়া 
সম্মান করেন । তিনি তাহার 'জীবন-বিজ্ঞান' $ 

নামক গ্রন্থে ইহাই বুঝাইতে যন্ত্র পাইয়াছেন যে, এ 

জগচ্ছে মনৃষ্যের চক্ষে যাহা শক্তি বলিয়া প্রতিভাত 

হয়, আত্মা অথবা চৈতন্যই তাহার আদি-মূল। 

বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, মনুষ্য ততই পরি- 

ক্ষাররূপে বুবিতেছে যে, পরমাক্সাই প্রারুত-নিরমে 

শক্তিরপে স্বয়ং বিদ্যমান | ইয়ুরোপে যেমন স্পে- 

ক্গর, আমেরিকায় ৫তমন কিস্কে | উভয়েই প্রায় 

সমাঁন-পদবীরূঢ়, এবং ক্রম-বিকাশ-তত্বের প্রখ্যাত- 

নামা গুরু । অতি অল্প দিন হইল কফিনে ন্বর্থগত 

“]0] ০7৪ 001100 %০ 000099 10%৮90]) 2193018$9 

11060011970, 200. 2103010$9 119811970, ] 9০010 299] 

00107991197 6০9 80০90 (0 19৮0 2180111007%৩,৮ মণিয়র 

উইলিয়মস_ 1092170 শব্দকে অবিদ্যা,অমুদ্তিবাদ ও মায়াবাদ 

গ্রভৃতি শবে অনুবাদ করিয়াছেন । 

৪ 7)1010ঠ্য, 9 ০9০21) 6০০% 



৯ মানা মহাশক্তি । 

হইয়াছেন | তিনি, আগে স্পেলরের চিন্তাকম 

বিবরিয়। বুঝাইয়া, পরিশেষে নির্ভীক-কষ্ঠে কহিয়া- 
ছেন যে”_“জড়বাদের দিন চিরদিনের তরে লোপ 

পাইয়াছে, উহা আঁর ফিরিবে না।” ক্ঈ “যে অনন্ত- 
শক্তি এই জগতে দেদীপ্যমানা, তিনি ম্বরূপতঃ 

চৈতন্যময়ী অথবা পরমাত্বরূপিণী | $ মহাত্মা মার্টি- 
নিয়ু বিজ্ঞান-ভিত্বির উপরই দৃঢ়-দণ্ডায়মান হইয়] 
বলিয়াছেন ;--+7০:০০ 2৪ »111” অর্থাৎ শক্তির নাম 

ইচ্ছা । কাপেন্টার বলিয়াছেন যে, আমরা শক্তিকে 

ইচ্ছণরই ক্রিয়া অথব! ইচ্ছাময়ী ভিন্ন আর কোনরূপে 

চিন্তা করিতে পারি না। আর কঠোর-পরীক্ষক 

সার. উলিয়ম জুকস. ব্রিটিশ আশোসিয়েননের সভা- 
পতিরূপে, ব্রিষ্ল-নগরে, সমবেত-বৈজ্ঞানিক-মহা- 

মণ্ডল-সভায় সহজ বৈজ্ঞানিককে সম্ভাষণ করিয়। 

বলিয়াছেন যে, “জড় বস্তর যত প্রকার মৃত্তি আছে, 

[1 017091070]), 91007 18000. 10259112119] 28 

10191 ০৪৮, 810 76118%690 €0 01011001১00? 0:016193 ৫০, 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৯৭ 
পিপিপি পাপ সিপাসপিাসিস্পিপিসপপস্পর পা্াসপাস্পাপাসিপসাপাসপিস্পাস্পাাসপিসপিপাস্পিসপসপাপাসপস্পি্পপাসিসপসিপির্পাপাাস্পি্পাসটপিিসিসি১পসসপিিসিসিসিসিি 

আমি প্রাণ অথব1 চৈতন্য-শক্রিতেই তাহার আশা 

ও অস্কুর নিহিত দেখিতেছি |” 

বস্ততঃ, এখানে কাহার কথ! ছাড়িয়া কাহাঁর 

কথা কহিব। আকাশে যখন সন্ধ্যাকাীলে একটি 

একটি করিয়া কুখ-নুন্দর তারা প্রস্ফুটিত হইতে থাঁকে, 

তখন শিশুরা, গুথঙ্গতঃ, প্রাণের উৎসাহে, এক) দুই, 

তিন) চারি, পাচ, ছয়,এইরূপ-ক্রমে তারা গণিতে 

আরম্ভ করে ! তার পর, আর গণিতে না পারিয়া, 

অতাধিক আনন্দের দেই একপ্রকার অবসাঁদ-জড়তায়, 

নীরবে বসিয়। রে । আমাদিগেরও প্রায় সেইরূপ 
অবস্থা | কারণ, বাঁহারা ইদানীং জ্ঞান-বিজ্ঞানের 

জগতে নক্ষত্ররূপে' ফুটিতেছেন, তাহাদিগের সক- 

লেরই বিশ্বার-মুগ্ধ মুন্তিতে এক আঁভা1ঃ-মুখে অনিস্ত্য- 
রূপিণী অনন্ত-ব্যাঁপিনী চৈন্তন্যময়ী শক্তির প্রাণ-স্পর্শি 

প্রন্ডাব অম্পর্কে ভক্তিবিশ্বাদের একই কথা । আমরা, 
প্রীতি ও রুতজ্ঞতাঁর সহিত, উদ্দেশে তাহা দিডগন্ক 

প্রত্যেককে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি । 

কিন্তু তাহাদিগের বে প্ররতির-গদণরূপিণ 

* থু) 1800] 598 0009 [02010159 টি 7০৮90০5 ০1 গা! 
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১৮ মানা মহাশকতি 
পাপা 

পরমারাঁধ্যা মহাশক্কি কোথায় £ ধীহাকে মা বলিয়া 

চিনিয়াছি,_ম1 বলিয়! বুঝিয়াছি, এবং হৃদয়ের আ- 

বেগে সকল সময়েই “কোথায় মা তুমি আমার” 

বলিয়া করুণ-কণ্ঠে ডাঁকিতেছি ;--যিনি মাতৃগর্ডের 
অন্ধকাঁর-কারাকোটরে প্রাণে রক্ষা করিয়াছিলেন, 

এবং মায়ের বক্ষশ্ছলে হুপ্ধধারা ও হদয়ে শ্লেহের 

পীযৃুষরাশি ঢালিয়। দিয়া, আমাদিথকে এত বাড়া 

ইয়াছেন, সেই জগণন্ময়ী মায়ের প্রাণ-শীতল অভগয়- 

পর্শ লাভের জন্য কোথার যাইব 1 

মনুষ্যের বিশ্বাস ও ধর্ম যত কাল বিজ্ঞানের বিমল 

আলোকে বঞ্চিত ছিল, মনুষ্য তত কাল মেই জগ- 

ময়ী শক্তিকে জগতের বহিঃস্থ অথব। উদ্দাস্থ বস্তু 

জ্ঞানে ধ্যান করিতে ভালবাঁনিত । এবং তাহাকে সন্মু 

খীনরূপে চিন্তা করিতে হইলে, পে মনে মনে, কক্স- 
নার রথ-আরোহণে, নুদূর শ্বর্গের দিকে ধাবমান 

হইত | গ্রীকদিগের আরাপ্য দেবতা উচ্চ পর্ঝতে 

অবস্থিত রহিতভেন ; এবং কখনও কখনও, সেখান 

হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, ভক্তের মনোবাঞ্চণ পূর্ণ 
করিয়া যাইতেন 1 যিহুদিদিগের আরাঁধনার ধনও 

আগে এরূপ দূরস্থ ছিলেন, জাতীয় জাননম্পদের 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৯৯ 

বিস্তারের সঙ্গে ক্রমে নিকটস্থ হইয়াছেন | ভক্ত-কবি 
দান্তে ভগবজ্জ্যোতিকে এমনই এক অপরূপ জ্যোতি- 

গুলে আবরিয়া রাখিয়াছেন যে, সাধারণ মনুষ্য 

নস দ্রিকে দৃষ্টিপতে করিতেও ভীত হয়। কবি- 

কুল-ভূষণ মিপ্টন, অন্তজ্যোতিতে আলোকিত হই- 
যাও, বিজ্ঞানের সাহায্য-বিরহে, কই-কল্পনার আ- 

শ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন | তাহার পরম-ধাম, 

পরমব্যোমের পর পারে, দ্রাদপি দূরে, ছুশ্চি্ত্য 

শুন্যমাগরে | | 
কিন্ত বিজ্ঞান বাহাঁকে এইক্ষণ প্রর্তক্ষবৎপরি- 

লক্ষিতা পরমা (107৩45১১০1০) অথব। জ্ঞান, বুদ্ধি, 

হৃদয়, আশা ও আকাজ্ষার অপরিহার্ধ্য আশ্রয়রূপিণী 
অনন্ত (৩ [0160 ) বলিয়া পুজা করিতেছে, আর 

ভারতীয় ভক্তের প্রাণ, এ কল তত্তবের কিছুই ন| 

বুঝিয়া, এত কাল অবধি, বাহাকে মা বলিয়। ডাঁ- 
কিয়া আনিতেছে, তিনি কাহারও সম্পর্কেই দূরশ্থিত 

নহেন | তিনি নকলেরই, কাছে, ঘকল সময়ে, যার- 

পর-নাই নিকটস্থিত,_মনুষ্যের মন্পোমন্দিরে অথবা 

মন্তক-মুধ্যস্থ-_-“দহআ্রারে --মহাপস্মে” _-মহাঁশক্তির 

আননে অবস্থিত । আগে বিজ্ঞান গাইত এক গীত; 



। 5 নাসপ্পোস্পপপসিপাসসিপাসিপস পাপন পপিাসিাসপসপিিস্াসিতাসিপিসপাসিপাাবসিসিপাসিপাসিাি পি 

১০০ মানা মহাশক্তি। 

ভক্তি গাঁইত আর এক গীত; বিজ্ঞানের কণ্ঠে ছিল 

এক সুর, ভক্তির কণ্ঠে ছিল আর এক ম্ুর। এখন 
বিজ্ঞান আর ভক্তি, প্রেম-বদ্ধ দম্পতির মত, এক- 

প্রাণ হইয়া-একে অন্যের কগন্বরে স্বর মিশাইয়া, 

মনুষ্য মাত্রকেই কহিতেছে,_ 

মনুষ্য, তুমি নয়ন মেলিয়া নিরীক্ষণ কর, এই 

অনন্ত-জগতের অনন্ত-শৌন্দর্ধ্য সেই অনন্তরূপিণীরই 
অনুপম রূপের আভা ও প্রতিভ1 মাত্র । কারণ,- 

“নিত্যৈব বা 'জগন্মদ্ি_্তয়া নর্বমিদং ততম্” | 
পক্ষান্তরে তুমি নয়ন মুদিয়। ধ্যান কর, তোমার আ- 

সার অভ্যন্তরেও, তাহারই অখাধ-অপার জ্ঞানের 

গভা । কালের কোন প্রকার কল্পিত-ব্যবচ্ছেদেও, 

এমন কাল ছিল না, যেকাঁলে, কাঁল-ভয়-বারিণী 

তিনি, কালময়ীরপে”না ছিলেন; আর, এই 

বিশ্ব-্রন্মাণ্ডে এমন কোন স্থান নাই, যে স্থানে 

জগদাঁধার-রূপা নর্কময়ী তিনি, স্থিতিরপে,_অবস্থিত 

নহেন। তিনিই নয়নে জ্যোতিঃ, কর্ণে শ্রুতি, 
এবং হদ্যন্ত্রে এবিরাম-গতি । তিনিই র্বভূতে 

চৈতন্যরূপিণী, বুদ্ধির বোধনী,--ল্মরণে স্মৃতি,_ 
নামর্যে শক্তিমন্তোষে তুষ্টি, এবং সর্ধপরকার 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ১০১ 
৯০নিপিশিশনাসিনি 

শি পিপিপি পপিপাশিিসিিসিপিসিএসি্িসিাশিাপিসাপসািশিউিউাসিতসপালািশসিকিতা 

রৃদ্ধিত্তে পুষ্টি । এই নিখিল জগৎ সুখের জন্য 
লালায়িত, তিনিই সুখ ও শান্তিঃ-জগতের সৰ- 

লেই দয়ার ভিখারী, তিনিই সর্বভূতে দয়ারূপে 
সমবস্থিতা । তিনি অবোধ শিশুর সহিতও, শিশু- 

বুদ্ধির উপযোগিনী অনুভুতিরপিণী ভাষায়, কথা 
কহিয়া থাকেন | শিশুর যখন খাদ্যের ওয়োজন, 

তখন তিনি তাহার দেহে ক্ষুধারপে অনুভুূষ্ত হন; 

শিশুর যখন পানের প্রয়োজন, তখন তিনিই আবার 

ভৃষ্ণারূপে অনুভূত হইয়া তাহাকে মন্ুক্ষিত করিতে 

রেন ; এবং নে যখন পরিশ্রমে ক্লান্ত, তখন তিনি 
তাহার সুকুমার দেহ-প্রাণে নিদ্রারপে আবিভূতি 

হইয়া, তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লন | 

পৃথিবীর নিরাশ্রয় দুঃখি ! তুমি কি মনুষ্যের স্সেহে 

বঞ্চিত হইয়া, অথবা! শ্নেহবিশ্বানরূপ পয়ঃপুষ্ট মনুষ্য- 

সর্পের বিষ-দং শনে, অকন্মাঁৎ অন্তরের অন্তরতম স্থানে, 

দুর্বিষহ আঘাত পাইয়া, আপনাকে আপনি অদহাঁয় 

জ্ঞানে, নয়নে অন্ধকার দেখিতেছ ? যাহারা মনুষ্য- 

দেহ লাভ করিয়াও, মনুষ্যোচিত জ্ঞানের অভাবে, 

নুহূর্তন্থায়ি ধন-মদে মত্তঃ অথবা বাহুবলে দৃপ্ত, তা- 

হারা তোগায়, গ্রীতির ভাষায় সম্ভাষণ করে না 



১০২ মানা মহাশক্তি | 
পেপসি পিপিপি লাপাত্তা সির নিসিতাসিপাত পালা তামা পাপ পাপা সিপাসলাস্ম লি সিশাসিপািতাসি তাস সিসির পালাল সিসির শততম লা পাপা লী পা ৯ 

বলিয়াই কি, তুমি এ কাতরতা অনুভব করিতেছ ? 

তুমি ক্ষণকালের তরেও, হৃদয়ে এরূপ বিষাদ কিংবা 

অবনাঁদর ভাঁব পোষণ করিও না| কেন না, যিনি 

এই বীাশুন্য, শত-কোটি-দৌর-সামাজ্য-সম্পন্ন বিশ্ব- 
রাজ্যের অপীশ্বরী, তিনি প্রকৃতই সুখে ও দুঃখে, 

স্বান্থ্যে ও রোগে।_সন্পদে ও বিপদে,-শয়নে ও 

জাখরণে. তোমার প্রাণের প্রাণ-রূপে, তোমাতে 

রহিয়াছেন ;₹_এবং তোমাকে অর্ধতোভাঁবে আব- 

রিয়।৷ রাখিয়া, তোমার তৃষিত-প্রাণে, ভালবানার 
অ্ৃতদমুদ্র ঢালিয়। দিবার জন্য, অত্যই সর্ধদ1 সঙ্গে 

সঙ্গে আছেন । ভুমি যত চাঁহিবে, তত পাইবে, এবং 

প্রাপ্ত-ধন যত বিলাইবে, তোমার পূর্ণ ভাগার, পুরো- 

বন্তি অনন্তকাল ব্যাপিয়া, তত বেসী পূর্ণ রহিৰে। 

বন্ততঃ, তাহাতেই তুমি প্রাণিত ও অনুপ্রাণিত, এবং 
বারু-বিহারী বিহঙ্গ ও জল-সঞ্চারী মতন্যের ন্যায়, 
তাহাতেই তুমি, অন্তরে ও বাহিরে, ইহকাল ও পর- 
কাল লইয়া ইয়ভারহিত চিরকালের তরে, ওতপ্রোত- 

রূপে, জড়িত ও পরিবেষ্টিত। তুমি যখন সদ্যোজাত 
শিশুজীবনে জননি-মাতার ক্রোঁড়ে ছিলে, তখনও 

সময়ে সময়ে সে মায়ের সহিত তোমার বিচ্ছেদ 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৬০ 

ঘটিত;-তুমি যখন জঠর-শধ্যায় অবস্থিত, তখন 
অধিকতর নিকটস্থ হইলেও, তীহার নয়ন-পথ হইতে 
দরে রহিতে | কিন্তু জগজ্জননী মায়ের হিত কোন 

সগয়েও তোমার বিচ্ছেদ নাই, এবং ভুমি নিমেষ- 

কালের জন্যও তাহার নিদ্রাশূন্য নয়ন-পখের বহি- 

ভুতিনও | তৃমি তাহাকে তোমার মস্ত হৃদয়ের 
নহিত ভক্তি কর আর ভালবান; এবং মায়ের সন্তান- 

জ্ঞানে, আত্মপর-নির্কিশেষে, মনুষ্য-মাত্রেরই মঙ্গল 

নাধনে, নিঘ্তত্রতী হও | ইহাঁতেই তোমার প্রাণের 

পরমা শান্তি আর এই সুদ্ুর্শভ মানবজন্মের চরম 

সখ-সম্পদ ও পরমা তৃপ্তি । | 

তবে এন মনুষ্য, যেখানে স্বে খাক,এস তুমি 

ভক্তিবৈভব আধ্যতাপমের উত্তরাধিকারি ভারত 

নন্তান,আর এস বিশেষতঃ তুমি বঙ্গবাসি,বঙ্গের 

হৃদয়িক-কবি ব্রামপ্রনাদের পদ-ভীব-মকরন্দ-বিলালি, 

_মাভৃতত্ব-প্রয়াতি,এম আজি আঁগরা বিজ্ঞান ও 

ভক্তি'উভয়কেই, গুরুজ্ঞানে পুজ1 করিয়া, বিজ্ঞানের 

মহাশঞ্চিকেই ভক্তির আনন্দময় উচ্ছণাবে, একবার 
প্রাণ ভরেয়া মা বলিয়া ডাঁকি,_এবং যে ভারতে 

অথব1ঘে বঙ্গে, মায়ের করুণ-স্েহ-বর্ণনায় কোটিনংখ্য 



১০৪ মানা মহাঁশক্তি | 

মতি, অবনীর অমিয়- মধুর আরতি-স্ততির ন্যার, 
উদ্ধমুখে উিত হইয়া, দেবতাদিগেরও হৃদয় তর্পণ 
করিয়াছে, এন একবার সেই ভারতে ও দেই বঙ্গে, 

বিজ্ঞানমিশ্র। ভক্তির অপূর্ন্সিগ্ধ উজ্্ল আলোকে; 
নায়ের জগন্স্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, নকলে নস- 
শ্বরে-অমবেত-হৃদয়ে, বলি, 

“দেবি প্রপন্নাত্তিহরে গ্রনীদ, 

প্রনীদ মাতর্জগতোহখিলন্য ; 

এসীদ বিশ্বেশ্বরি পাঁহি বিশ্বং$- 
ত্রমীশ্বরী দেবী চরাচরদ্য ॥” 

৬ রী ডে 

“আধার-ভূতা জগতস্তমেকা ; 

বিশ্বন্যবীজং পরমাধি মায়!) 

| ত্বয়ৈকয়। পুরিতমন্বয়ৈতৎ। 
কা তে স্ততিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ |" 

“বব্বন্বরূপে-নর্ষেশে অর্ধশক্তিনমঘ্িতে। 

ভয়েত্যন্ত্রাহি নো নিত্যং জগম্মাত নমোন্ততে,' 



অশুদ্ধ-শোধিনী। 

গুঠা পংক্তি অপুদ্ধা - - শুদ্ধ 

১২ ৩ ঈষছুক্লিদ্রিত ঈমহৃশ্িদ্া 

২০ ৭ দ্বত্বাবান্ ূ সতাবান্ 

৩৪ ১৯ 1বলিন্ বাণিন্ 
৭৯ ৮ উচ্ছাস উচ্ছাস 

বান্ধব । 
সাহিত্য, দর্শন ও এতিহাসিক প্রসঙ্গাদিবিষয়ফ 

মাপিক সন্দর্ভ ৪ সমালোচন। 

শীযুক্ত রায় কাঁলীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর 
কর্তৃক 

সম্পাদিত। 
“মা না মহাশক্তি,--"জানকীর অগ্নিপরীক্ষা” এবং “শীতা 

ও শকুস্তলা” নামক প্বন্ধাদিও বাঁন্ধবেই প্রকাশিত হইয়াছে; 
এবং এই প্রকার সাহিত্য-প্রবন্ধ ব্যতীত, “ছায়াদর্শন* নামক, 

অতি বড় আঁশ্র্ধ্য পারলৌকিক কাঁহিনীনিচয় বান্ধবে যথাপ্রম 
প্রকাশিত হইতেছে । গ্ছায়াদর্শন পড়িবার মময় নকলেরই হৃদয় 

বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠে,_শরীর রোমাঞ্চিত হয়; এবং কখনও 

নয়নে ধারা বহে।” বান্ধবের বার্ষিক, মুল্য ডাকমাশ্ডল স- 

মেত ৩%০. তিন টাক! ছয় আনা মাত্র। 

স্ত্রীউমেশচন্দ্র বস্থ 
সহযঞ্র সম্পাদক । 



বিজ্ঞাপন । 
০০০০০০০১১০১ 

শ্রীযুক্ত রাঁয় কাঁলীগ্রস্ন ঘোষ বাহাছুর প্রণীত গ্রস্থাবলী __ 

নিয়লিখিত স্থানে প্রাপ্তব্য। 

বিলাতী ধরণে বান্ধাই'******* উৎকৃষ্ট কাগজে বান্ধাই। 

ভক্তির জয়--অথব! হরিদাসের জীবনযজ্ঞ। (২য় সংস্করণ) 
১০ ১৪ 

নিশীথ-চিন্তা ১1০ রঃ 

প্রমোদ-লহরী (অথবা! বিবাহরহস্য )--এই পুস্তক যুবক-যুবতীর 
বিশেষ সুখ-পাঠ্য। ইহাতে অসংখ্য-প্রকার বিবাহের 

বিবরণ ও প্রমোদজনক বর্ণনা অছে। 
১৩ ১ 

প্রভাত-চিস্ত (নৃতন-সংস্করণ,-পরিব্তিত ও গরিবদ্ধিত) ১. 
নিভৃত-চিস্তা - (ভূতীয় সংস্করণ, নূতন মুদ্রিত ) ১২ 

ত্রাস্তিবিনোদ (মানবজীবন ও মন্গষ্যলমাজের সাঁমোদ- 

সমালোচন ) ১২. 

স্লীতমঞ্জরী (ভক্তিরসাত্মক গীতাবলী) )০ 

(শিশু-পাঠ্য পুস্তক) 

কোমলকবিতা %১*১-বর্ণপাঠ /১০,-আদর্শ (বড় অক্ষরে) 
৬০ । 

ঢাক1।,__-আরমাণীটোলা,-__বান্ধবকুটীরে, এবং ঢাকার ও 

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে গ্রাপ্তব্য। 

প্রকাশক- শ্রীহরকুমার বন্থু। 




